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INTRODUÇÃO 

“Numa velha receita de doce ou de bolo há uma vida, uma constância, 
uma capacidade de vir vencendo o tempo sem vir transigindo com as 
modas nem capitulando ante as inovações.”

Gilberto Freyre

Embora os capítulos deste livro tenham sido elaborados no ano de 2019, essa 
introdução foi escrita em 2020 e na vigência da pandemia do coronavírus. 
Isso, certamente, afetou as ideias que eu tinha em mente para introduzir o 
tema – os açúcares –, era o meu desejo iniciar a minha digressão fazendo 
menção aos bolos como protagonistas prestigiados da doçaria e dos con-
feiteiros, bem como das comemorações que celebram a vida e a passagem 
dela. Mas, se, como sabemos, na medida em que as festividades coletivas 
precisaram ser interrompidas, em razão da pandemia, mais ainda foi possí-
vel perceber o quanto essas comemorações são importantes nas nossas vidas 
e, por isso, me senti autorizada a seguir a proposta inicial.

Partindo dessas considerações iniciais, vamos, então e enfim, falar so-
bre os bolos! Penso que as nossas vivências coletivas nos acostumaram a 
relacioná-los aos aniversários. Nessas festas, a imagem mais comum é a do 
bolo decorado com velinhas festivas e de pessoas cantando parabéns ao seu 
redor e, certamente, do aniversariante. Seria, todavia, interessante se ob-
servássemos essa cena segundo um olhar antropológico. Nela, então, vería-
mos um ato ritual iniciado quando as velas, que estão sobre o bolo, são ace-
sas e a luminosidade ambiente é atenuada. Nesse momento, os convidados, 
que cantam juntos num círculo feito em torno do bolo e do aniversariante, 
evocam futuros alegres de saúde e sorte, enquanto o aniversariante sopra 
as velas, finalizando o ritual com bons afagos e boas palavras. Reparem 
que essa prática nos remete aos rituais mais distantes no tempo como foram 
as festividades pagãs. Nelas, as palavras eram evocadas, munidas de um 
tom mágico e também se faziam oferendas destinadas aos deuses, em agra-
decimento pela fartura de colheitas antigas e as próximas. Ao analisarmos 
algumas similaridades entre essas festividades, vemos que os aniversários 
perpetuam as celebrações do passado ao comemorar os ciclos naturais da 
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vida e a ideia de sua prosperidade, de fartura e de boas colheitas. Sendo 
que o elemento moderno dos aniversários é o papel de mediador material e 
simbólico exercido pelo bolo; acumulando a ideia de fartura na sua partilha 
com a comunidade.   

Essa peça de confeitaria concentra em sua matéria efêmera e cuidado-
samente elaborada as festas do passado e os traços dos rituais de hospi-
talidade arcaicos. Com isso simbolizando, como na dádiva estudada por 
Marcel Mauss,1 a manutenção da coesão social por meio da divisão e da 
partilha dos bens do aniversariante (no passado seriam os bens de clãs, 
tribos, comunidades etc.), que os oferece, também simbolicamente, em 
cada fatia do bolo distribuído aos participantes; esses que testemunham 
e consagram, enfim, o ritual de passagem (passagem dos anos, dos ciclos, 
de “primaveras”). 

Talvez, desde as nossas infâncias, essa seja uma das principais memó-
rias afetivas que guardamos. Aliás, os aniversários são festas importantes 
na infância. Segundo o antropólogo luso-brasileiro Pedro Agostinho, que 
estudou as festas de aniversário de crianças em Salvador, Bahia, nos anos 
1940, o ápice do ritual de tais festas se dá no gesto que chamou de “cantar 
o bolo”2 (convocando a ideia de encantamento, como observei acima). O bolo 
faz parte do momento final e mais importante das festas que duram o dia 
todo (Agostinho chama atenção para essa duração, pois se trata de um 
dia especial, que é, no caso, o do aniversariante). Também, como nota 
Agostinho, trata-se de se “oferecer” (dar) o bolo, e não de “servir”, pois, 
nesse caso, lembra o antropólogo, haveria um significado inferior, isto é, 
como se o ato fosse praticado por serviçais. Ou seja, para o antropólogo, 
é importante demarcar que, na nossa sociedade, baseada desde o passado 
na exploração dos serviços e serviçais, quando o bolo é servido por pes-
soas pagas, não há o mesmo efeito de quando o bolo é servido pelo próprio 
aniversariante. Como se sabe e é costume, o ritual de aniversário pede que 
o próprio aniversariante corte e distribua as fatias aos convidados. Segun-
do Agostinho, a importância social de tais festas, no caso os aniversários, 
sobretudo os de crianças, estaria no alargamento das relações familia-
res, incluindo as famílias que crescem no tempo e vão introduzindo os seus 
membros em novos círculos de relações. Ao mesmo tempo, as festas também 
demandam a contraprestação de novas festas, quando os convidados se 
sentem na obrigação de retribuir. A ideia é a obrigação social de retribuir 
o convite e a partilha de alimentos oferecidos.
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Outra perspectiva teórica da dimensão social dos bolos e dos doces 
é a de Gilberto Freyre. No prefácio de Açúcar, Freyre diz que, em torno 

“das receitas, pode-se dizer que existe, além da prosa simplesmente à la 
Jourdain, alguma etnografia, um pouco de história e até um tanto de so-
ciologia”.3 O argumento parece mostrar uma certa hesitação deste autor 
em conceder a devida importância à doçaria. E cabe salientar que seria 
mais ou menos isso que Freyre provavelmente sentiu. Como argumentou 
Maria Letícia Monteiro Cavalcanti em Gilberto Freyre e as aventuras do pa-
ladar, Freyre “espantou a academia, quando se ocupou de tema considerado 
menor”,4 pois, segundo ela mesma notou, Freyre diria que na época, os anos 
1930, quando publicou Assucar, “não se compreendia que intelectuais varo-
nis cuidassem de matéria tão feminina”.5 Ainda segundo Cavalcanti, parece 
que Freyre buscava com esse interesse pela doçaria preservar a cozinha 
brasileira, prática que, segundo ele, “estava ameaçada por influências de 
fora”.6 Na defesa das tradições, Freyre escreveria frases de ordem, tais 
como “rumo à cozinha deve-se gritar aos ouvidos das moças no Brasil: 
rumo aos livros das receitas das avós”,7 o que indica também que esse so-
ciólogo se movia entre os mundos domésticos e públicos, os quais, durante 
muito tempo, foram também polarizados entre esses gêneros. 

Vemos então que, embora bem-humorada, a convocação de Freyre sus-
tenta ideologias opressoras acerca das relações entre as mulheres e a cozinha, 
bastante presentes em sociedades patriarcais como a nossa, onde o trabalho 
feminino e doméstico foi desvalorizado também por sua herança e associa-
ção com uma sociedade fundada pelo trabalho escravo. De acordo com o 
próprio Freyre, a importância da doçaria no Nordeste estaria vinculada 
aos engenhos de cana-de-açúcar. Logo, é importante considerar que nem 
tudo que diz respeito à doçaria pode ser “docemente” qualificado e, desse 
modo, ligado às festividades ou à partilha social. Na base da doçaria bra-
sileira encontramos contradições, violências, desigualdades e opressão de 
classes, de gêneros e de etnias que são muito profundas. Nesse ponto, ma-
nifesto não estar de acordo com Freyre quando ele, ao destacar as tradições 
da cozinha e da doçaria em suas obras, como Manifesto Regionalista (1926), 
Casa Grande e Senzala (1933) e Assucar (1939), enfatiza a mistura parcimo-
niosa entre as tradições africanas, indígenas e portuguesas. Apoiado pelas 
mais belas descrições poéticas sobre a Casa Grande, desde a sua incrível 
arquitetura até a doçura de falas íntimas, bem como destacando-a a partir 
da cozinha como o seu centro (“tudo girava em torno da Cozinha”8 e onde 



12 Gastronomia, cultura e memória

“quem diz[ia] casa, diz[ia] cozinha”9), o que se sobrepõe e se sobrepôs 
às diferentes culturas que coabitavam os seus espaços ou a sua cozinha 
sempre foram os interesses e os gostos do colonizador europeu. Tanto é que 
o próprio Freyre diz: 

As receitas mais velhas de doces dos velhos Engenhos do Nordeste 
estão cheias de medidas que recordam as antigas cozinhas por-
tuguesas […] cheias, também, das expressões: farinha do reino, 
queijo do reino. E as formas de bolo conservaram-se também as 
mesmas do reino, gordas e largas.10

Visto isso, podemos avançar e refletir que, se, por um lado, a sociedade 
emergente nos engenhos de açúcar desqualificou e permanece desqualifi-
cando o trabalho doméstico em razão do seu vínculo com o passado dos 
povos escravizados, por outro, essa mesma sociedade inventou, a partir do 
açúcar, alicerces valiosos para sustentar a vida social. Nesse contexto, é 
importante refletir sobre as conexões entre a produção doméstica, as mu-
lheres e a elaboração de produtos da confeitaria, pois a doçaria possibilitou 
práticas de subsistência, de conservação e aproveitamento dos alimentos na 
adaptação de frutos e espécimes vegetais que serviram para a mobilidade, 
a expansão e a ocupação coloniais. Associados aos cuidados, aos afetos, à 
religiosidade, os doces e confeitos produziram narrativas simbólicas nas 
quais os ciclos da natureza e da vida social, como nas festas populares, 
promoveram e continuam a favorecer a colaboração coletiva e modos sin-
gulares de partilha. Como vemos, saímos de uma análise dos bolos para a 
doçaria inteira e das Casas Grandes e fundamentos da sociedade brasileira 
para relações entre as mulheres e a confeitaria. 

Mas estudar os bolos, os doces e a doçaria brasileira ou a doçaria em geral 
é uma tarefa imensa e complexa. Hoje, o tema desperta problematizações que 
dizem respeito às suas formas de produção, usos e significados simbólicos 
contraditórios, tais como, por um lado, são as suas qualidades cativantes 
e, de outro, debilitantes, representando riscos para a saúde física, psíquica e 
até moral dos sujeitos e coletividades. No caso, trata-se de se pensar no seu 
elemento de base, que é geralmente o açúcar. Bolos, doces e a doçaria estão 
fortemente ligados à cultura do açúcar, não só no sentido do cultivo e uso da 
planta, mas de todas as modificações culturais e sociais que o açúcar, como 
produto da cana-de-açúcar, processou ao longo de séculos. São muitos os 
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assuntos em torno deste tema, como, por exemplo, o retorno da produção 
de doces como fonte de receita e economia, retomando por outros vieses as 
lógicas dos regimes domésticos e femininos de Gilberto Freyre, segundo as no-
vas e mais recentes relações do trabalho, quando as fronteiras entre as esfe-
ras doméstica e do trabalho estão borradas. Sobre isso, apenas relembro que 
escrevo em meio à pandemia do coronavírus, que nos levou, muitos, para casa 
e para o trabalho remoto. Portanto, alguns dos pensamentos em torno da apre-
sentação deste livro e dos seus temas já poderiam ser novamente elaborados, 
tendo em vista as mudanças no âmbito da sociedade e da alimentação. 

Não obstante, em 2018, conjecturando sobre muitos caminhos pelos 
quais a pesquisa sobre os açúcares poderia nos levar, coube ao III Encontro 
de Gastronomia, Cultura e Memória propiciar um espaço para pensarmos 
sobre o assunto que, amiúde, está sendo apresentado neste livro. É bom 
lembrar que deste mesmo Encontro foram legados trabalhos científicos que 
tratam dos “açúcares” segundo a gastronomia e os campos de saber ligados a 
ela. Esses estão disponíveis para leitura no nosso site gcm.gastronomia.ufrj.br. 
Já, neste livro, apresentamos as digressões desenvolvidas pelos palestran-
tes que aceitaram participar do nosso Encontro, em 2018, e elaborar um 
registro, sob a forma de capítulo, nesta edição do livro Gastronomia, cultura 
e memória: açúcares sobre o assunto tratado no evento. 

Antes de introduzir os capítulos, abrirei um parêntese com o intuito de 
explicar como inicialmente e para o Encontro buscamos conceituar o açúcar 
e quais foram os nossos recortes e campos de conhecimento utilizados. Assim, 
tivemos como fonte principal, certamente, pensar o açúcar segundo teorias 
e práticas da gastronomia, onde este é reconhecido na sua condição de subs-
tância e de elemento que, combinado/misturado a outros, conduz a algum 
produto culinário. Nesse aspecto, o açúcar é conceituado como uma subs-
tância resultante dos principais carboidratos cristalizados, como a sacarose, 
a lactose e a frutose ou, ainda, dos seus extratos ou xaropes. Nesse caso, o 
açúcar é tanto um produto como propriedade de frutas e espécimes vegetais. 
Ademais, sob o ponto de vista de sua extração e de diferentes apresentações 
da sacarose – o açúcar refinado, o cristal e os preparados artificiais e/ou com 
acréscimos artificiais, como o glaçúcar, os xaropes simples e o xarope inver-
tido, geralmente de milho e outras fontes artificiais –, teremos a origem de 
diversos confeitos e produtos culinários. Ainda, o mel e outras fontes naturais, 
como o xarope de bordo, conhecido na América do Norte como mapple syrup, 
são fontes das quais se obtém o gosto doce. 
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Ademais, a doçaria, além de ser uma área específica no campo da Gas-
tronomia, é também produtora de formas plásticas. Muito do interesse pelo 
açúcar está menos ligado à substância em si do que às diversas possibili-
dades de produtos que se pode obter dele, assim como o atributo ligado à 
beleza e os seus resultados estéticos variados. É bom lembrar que o açúcar e 
seus produtos são mediadores simbólicos. Por exemplo, nem todos os doces 
podem ser comidos por todos. Os doces e/ou os açúcares que lhes dão subs-
tância e formas plásticas são enfatizados diversamente em culturas diferen-
tes, assim, nem todos os doces são sentidos no paladar ou julgados doces da 
mesma maneira. Os açúcares e/ou os doces são objetos de disputa, de distin-
ção social, bem como de controle psicológico e social dos corpos em nossas 
sociedades atuais como desde há muito tempo, aliás, embora por motivos 
e resultados distintos. 

Tudo isso nos mostra e mostrou que era melhor falar em “açúcares”, 
no plural. 

Ainda, como tem sido a tônica dos Encontros de Gastronomia, Cultura e 
Memória, adotamos perspectivas multi e interdisciplinares para pensar em 
nossos temas e objetos, de modo que neste livro os açúcares são discutidos 
tendo como contribuição áreas de saber associadas à gastronomia ou não, 
incluindo campos de conhecimento como a memória social, a antropologia, 
a medicina social, a sociologia, a história, a nutrição e a arte. 

Dito isso, passo, agora, a apresentar os capítulos.
Interessada nos significados sociais do açúcar, me coloquei a tarefa de 

investigar mudanças em suas representações sociais ao longo do tempo. 
Exemplificando, se no passado medieval e início da Era Moderna o açúcar 
era um luxo e usado como medicamento, atualmente ele vem assumindo 
um significado radicalmente contrário, como quando é visto, por exemplo, 
como um alimento-lixo. Para observar essa transformação de significados, 
o primeiro passo foi circunscrever duas diferenças no terreno confuso do 
que é chamado de açúcar: uma que é a das tradições do açúcar e dos doces 
vinculados às tradições derivadas da cana-de-açúcar e outra derivada dos 
açúcares artificiais. Essas duas tradições se desenvolvem em momentos 
muito diferentes, porém suas trajetórias distintas se iniciam com a co-
lonização das Américas. O estudo me levou a observar a construção de 
representações sociais e suas transformações associadas aos processos de 
colonização nas Américas. O estudo compõe o primeiro capítulo, Açú-
cares e americanidades: notas sobre as influências da cultura do açúcar 
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na construção das identidades nas Américas, a partir de algumas obras 
artísticas.

Neste, eu discuto, segundo uma perspectiva do giro decolonial (as ex-
plicações estão detalhadas no capítulo 1), o sistema de mundo baseado no 
conceito de modernidade-colonialidade, que gerou formas de intensa vio-
lência para legitimar o imperialismo, a exploração de terras e de povos, 
assim persistindo na subjugação das populações e culturas periféricas e, 
por consequência, como concluí, na construção de representações deprecia-
tivas do açúcar de cana-de-açúcar associado às periferias nas Américas. Ao 
falar a partir de uma posição periférica, num contexto oposto àquele cons-
truído por teorias eurocêntricas (a América do Norte se insere neste ponto 
de vista) e que fabricam a crítica ao consumo do açúcar, busco processar 
alguma resistência a tais discursos e, desse modo, novas narrativas com o 
intuito de valorizar a memória social e nossa cultura gastronômica, no que 
diz respeito às tradições de nossa confeitaria. Como disse Gilberto Freyre, 
em cada receita de doce sobrevive “uma constância, uma capacidade de 
vir vencendo o tempo” e, acrescento, um instrumento poderoso de mani-
festação dos afetos, de nossa identidade que está vinculada às tradições da 
doçaria. Nesse capítulo, utilizo, como mencionado no seu título, alguns 
trabalhos artísticos com o intuito de manifestar, através de suas imagens 
poéticas e da pesquisa dos artistas escolhidos, questões relevantes acerca 
de temas invisibilizados pela história hegemônica, atual ou passada, mas 
que são importantes para pensar as relações entre o açúcar e os poderes e 
estes na construção da identidade dos povos das Américas. 

Trazendo uma pesquisa importante sobre as tradições brasileiras, onde o 
açúcar e os doces são protagonistas de encontros coletivos, o segundo capí-
tulo, Sobre a doçura sagrada: Cosme e Damião e as crianças, é apresentado 
pela antropóloga Renata de Castro Menezes. Conforme a autora, o capítulo 
é um resultado parcial da pesquisa Doces santos – uma pesquisa coletiva, 
intergeracional e multissituada, financiada pela Faperj e desenvolvida no 
Museu Nacional/UFRJ –, na qual discorre sobre os doces que compõem os 
saquinhos de Cosme e Damião, que são distribuídos no mês de setembro 
nas ruas do Grande Rio, em homenagem aos santos gêmeos. Como explica 
Menezes, a forma assumida por essa celebração faz com que o açúcar, ao 
relacionar crianças e santos, torne-se um elemento de devoção. Os doces 
são os veículos fundamentais da produção da alegria, dos que recebem, 
mas também dos que doam. Eles evidenciam, de acordo com a pesquisado-
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ra, “uma grande festa de rua de fortes sentidos religiosos, que dinamiza a 
cidade, colocando milhares de pessoas em movimento”. Nessa festa popular 
observamos novas experimentações da cidade com rearranjos da ocupação 
das ruas e calçadas – crianças e adultos colorem e dão vida às esquinas e 
aos meios-fios –, assim fazendo-nos refletir, nesse momento de reclusão – 
lembrando que estamos em quarentena –, que os doces são dinamizadores 
da vida social. Por eles, subvertemos as barreiras impostas à vida adulta, 
como nas tradições do Cosme e Damião, quando as calçadas podem voltar 
a servir-nos de bancos, e as ruas deixam de ser apenas corredores perigosos 
e poluidores. Com a pesquisa de Menezes, nos damos conta de que os doces 
são reversores do tempo, dos ciclos: são experiências-sabores que nos cha-
mam muito cedo para o prazer de estarmos juntos. 

Já no terceiro capítulo, O gosto doce e os licores: um ensaio sobre es-
tudos do gosto na gastronomia, de Renato Monteiro, professor de Bares e 
Bebidas do curso de Gastronomia da UFRJ, somos levados a uma digressão 
sobre outros estados e capacidades do açúcar. Neste, Monteiro nos fala so-
bre a valorização de produtos que contêm o açúcar em sua composição e 
que são marcados pelo gosto doce no contexto de comemorações domésti-
cas e/ou da comensalidade sofisticada, como a dos banquetes e dos bares. 
Aqui, trata-se de notarmos mais uma vez a plasticidade do açúcar, que não 
somente diverge quanto ao seu público e ocasiões de consumo, mas na 
versatilidade dos seus estados – químicos, físicos e espirituosos. Monteiro 
aponta para o potencial de resgate e de organização dos conhecimentos em 
torno da biodiversidade brasileira, ou seja, num estudo acerca da utilização 
de tubérculos, raízes, folhas, sementes e frutos para produzir as bebidas. 
Além disso, o autor realiza uma análise atenta à importância do açúcar 
na produção de licores e na coquetelaria, bem como do papel do licor nas 
relações sociais de hospitalidade e, por fim, explica a classificação dessas 
bebidas que dependem de outras para a sua composição. Ao notar que no 
Brasil bebidas destiladas, como a cachaça e a aguardente de cana, são uti-
lizadas para a produção de licores, Monteiro nos chama atenção para as 
utilidades do açúcar em produtos brasileiros. Outrossim, o autor mostra a 
necessidade de se observar e pesquisar vinhos de frutas e leveduras nati-
vas brasileiras como resgate da memória de hábitos e técnicas tradicionais, 
com efeitos econômicos positivos para diversas comunidades tradicionais. 

No quarto capítulo, Do sabor doce ao efeito psicoativo: dessubstanciali-
zando o debate sobre as drogas, o antropólogo Martinho Silva nos convoca 
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a ressignificar percepções convencionais para problematizar a relação en-
tre os significados e usos que fazemos do açúcar. Elaborando uma genea-
logia do saber comparativa quanto aos modos de produção e do consumo 
de substâncias como a cannabis e o açúcar, Martinho Silva questiona: “se 
o açúcar hoje é ligado à glicose e à obesidade, mas já foi considerado algo 
nutritivo na dieta, tanto quanto o pão e a farinha”, isso se deve aos usos e 
significados sociais historicamente construídos sobre ele e, assim como a 
maconha, esses significados não emergem dessas substâncias em si. Para 
discutir esses temas, Martinho desenvolve sua argumentação partindo dos 
estudos do antropólogo Andrés Sierra – sobre a luta pela liberação do uso 
da cannabis na Colômbia –, no qual o autor se refere à obra do antropólo-
go estadunidense Sidney Mintz (1986, 2003). Conhecido pela pesquisa de 
cunho socioantropológico nos canaviais caribenhos, explorados pelos britâ-
nicos nas Américas, Mintz foi o primeiro antropólogo a mostrar “a maneira 
como os ocidentais aprenderam a suportar a revolução industrial, ligando-se 
às ‘drogas moles’ como o açúcar, o café, o chá, o chocolate e o tabaco, todas 
produzidas em terras tropicais […]”. Desse modo, lembra-nos Martinho, em-
bora o açúcar pareça estar “construído historicamente como sinônimo de 
doce”, ou seja, o papel de “adoçante nem sempre foi um dos significados 
de açúcar, quanto mais o principal”. Tensionando a naturalização social 
pela qual se atribui à cannabis o sinônimo de substância psicoativa, este 
pesquisador nos leva a observar que os usos dados ao açúcar, considerado 
um “alimento-droga”, se ligam aos constructos sociais de rejeição e/ou de 
estigmatização moral dessas substâncias, como é mais claramente o caso 
da cannabis. Fundamentado nos estudos das áreas de conhecimentos em 
ciências sociais e humanas, Martinho oferece-nos ferramentas para descons-
truir as associações simplórias que emergem dos campos especialistas e que 
tendem a assegurar como naturais, e não como resultantes de constructos 
sócio-históricos as relações causais dadas entre as substâncias e os seus 
efeitos nos nossos corpos. 

Perfazendo uma crítica às narrativas naturalizadas, Rogerio Azize e 
Beatriz Klimeck exploram, no quinto capítulo, intitulado Entre incitações 
e demonizações: uma reflexão sobre açúcares, saúde e moralidades, o lu-
gar do açúcar como personagem ambíguo em nossa história, cujo uso 
é tão incitado quanto vilanizado. Segundo esses pesquisadores, diversas 
apresentações do açúcar, mais ou menos naturais e refinadas (em duplo 
sentido), guardam relações com a corporalidade, a saúde, a classe e uma 
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fobia contemporânea ao corpo gordo e à gordura em si. Dizendo isso, 
Azize e Klimeck inscrevem o açúcar em um problemática mais ampla que 
inclui outras categorias de alimentos, drogas e medicamentos, com uso 
controlado, proibido e/ou incitado, dialogando com a ideia de um “disposi-
tivo do açúcar”. Portanto, dizem os autores, “ao mesmo tempo em que o uso 
do açúcar é incitado de forma mais ou menos visível, em suas diversas apre-
sentações, tornando-o um produto presente em nosso cotidiano e nossos 
corpos, paira sobre ele uma percepção de risco, que o relaciona diretamen-
te a elementos supostamente impuros e perigosos na nossa cultura, como a 
gordura e a obesidade”. Nesse horizonte, se, por um lado, o açúcar é tratado 
por certas visões de mundo com inspiração nos saberes biomédicos, sendo 
nesses um alimento que induz a necessidades biológicas e, assim, capaz 
de “manipular” o nosso sistema de recompensas, por outro lado, os autores 
esclarecem que “pesquisas contestam a existência de tal vício químico na 
substância”. Logo, Azize e Klimeck ponderam que “o perigo do açúcar pode 
ter raízes mais morais do que biológicas”. Ao avaliarmos o açúcar, os auto-
res consideram que devemos ter em conta menos os conceitos reducionistas, 
que costumam identificar o açúcar apenas como um nutriente, e mais os 
contextos do seu uso, no sentido de a quais dispositivos “de preparo, comen-
salidade e referências individuais e coletivas” o açúcar está relacionado. 

Após as digressões que até então contestavam a construção de discursos 
que têm contribuído para tornar o açúcar um alimento perigoso, é chegada 
a vez de lermos com a nutricionista Lígia Abreu a respeito da Influência dos 
açúcares no processo saúde x doença. De acordo com Abreu, os açúcares são 
compostos orgânicos com importância secular na alimentação, representan-
do fonte indispensável de calorias. No entanto, diz ela, em se tratando da 
influência dos açúcares no processo saúde x doença, há que se considerar 
uma abordagem direcionada para os chamados “açúcares de adição”, devido 
à sua associação com doenças crônicas e metabólicas. Os açúcares possuem 
diversas propriedades, tanto fisiológicas quanto culinárias, e sua ingestão 
pode ocorrer mediante o consumo de preparações como sucos, doces, bebi-
das, bolos, tortas, recheios e sobremesas em geral. Fazem parte do grupo dos 
carboidratos, que representam um dos maiores grupos de compostos orgâni-
cos na natureza, e fazem parte desses compostos a glicose, a frutose, a saca-
rose, a lactose e a maltose. O consumo cada vez mais frequente de alimentos 
processados ricos em açúcares e gorduras vem resultando em ganho de peso 
excessivo, surgimento de doenças crônicas não transmissíveis e metabólicas, 
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tais como obesidade, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemias e síndro-
me metabólica. O consumo excessivo de açúcar, consoante Abreu, constitui-

-se num perigo para o nosso corpo e uma forte ameaça à saúde da população. 
É preciso, adverte a autora, melhorar e intensificar a abordagem sobre a 
importância da realização de uma alimentação variada, livre de excessos e 
de produtos industrializados, aliada à prática regular de atividades físicas.

Uma outra temática, enfatizando a importância dos rituais da hospita-
lidade e o chocolate nas culturas da América pré-hispânica, é trazida por 
Marcella Sulis no capítulo Chocolate: ritos de troca, produção e consumo. 
No capítulo, Sulis disserta brevemente sobre a história desse fruto que, ain-
da hoje, entre os produtos doces, goza da posição de ser o mais sofisticado. 
De acordo com a autora, os rituais de troca são uma fonte rica e reveladora 
de estudos sob a perspectiva do comportamento social e das relações inter-
pessoais (MAUSS, 1974; GODBOUT, 1999). Neste sentido, as trocas atuam 
como elemento simbólico de aproximação e acolhimento. No capítulo, Sulis 
tem como objetivo explorar, por meio da perspectiva da hospitalidade, os 
ritos de trocas e consumo do chocolate, baseando-se em pesquisas sobre a 
América pré-hispânica e a cultura de consumo do chocolate. A partir dessas 
pesquisas, foi possível compreender que, para as sociedades maia, olmeca e 
asteca, o chocolate estava diretamente relacionado a uma estrutura política 
e social competitiva, permeando uma série de atividades onde era um ele-
mento central, como em negociações, oferendas, rituais, banquetes e trocas 
em geral (COE; COE, 2007; LECOUNT, 2001). Já com relação ao consumo 
fora das sociedades tradicionais, o chocolate se manteve como elemento de 
distinção social, poder econômico e símbolo de trocas de presentes. Como 
contribuição, o capítulo traz a perspectiva da hospitalidade para tais estu-
dos, se materializando por meio da troca social, onde o chocolate apareceu 
como um importante elemento dentro das estruturas das sociedades tra-
dicionais da Mesoamérica, principalmente nas disposições hierárquicas e 
seus vínculos, tanto entre seres humanos quanto com divindades. A imate-
rialidade dos significados ancestrais do chocolate é, conforme conclui Sulis, 
ainda central na mediação das trocas sociais, da hospitalidade, nas atribui-
ções sociais e como elemento de poder e de distinção social.

Como não poderia faltar, o oitavo capítulo deste livro traz a contribui-
ção do antropólogo Mártin César Tempass sobre a importância e os signi-
ficados dos alimentos doces para os povos Mbyá-Guarani. De acordo com 
Tempass, a alimentação Mbyá-Guarani, em seus moldes tradicionais, está 
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fortemente enraizada na cosmologia do grupo e representa um dos mais 
importantes elementos para a construção dos conjuntos corpos/almas dos 
indivíduos e de um corpo coletivo/social, baseado na reciprocidade com 
todos os seres do seu cosmos. As comidas tradicionais dos Mbyá-Guarani 
se destacam pela presença do sabor doce, dado a partir de um recorte étnico 
muito específico da categoria doce. Em comparação com a sociedade envol-
vente, os seus alimentos tradicionais e sagrados dos Mbyá-Guarani apresen-
tam maiores teores de doçura. E essa doçura ainda é realçada com técnicas 
de produção e preparação que acentuam ainda mais esse sabor nas suas co-
midas. A correta alimentação faz com que os Mbyá-Guarani se construam 
como “pessoas doces”, mantendo relações dóceis e amistosas (e necessárias) 
com os demais personagens cosmológicos. A pesquisa de Tempass nos leva 
a perceber a construção de um lugar diferenciado e de valorização da do-
çura que segue um caminho inverso ao proposto pela cultura ocidentalizada, 
na qual a conformação social do gosto pelos doces é cada vez mais deprecia-
tiva e objeto de controle dos corpos. 

Esse estudo, em especial, abre novas janelas para que possamos pensar 
os alimentos em suas relações amplas e fundamentais com os seres, com 
as nossas vidas, com os nossos corpos, dentre outras dimensões e domínios, 
como o dos afetos. 

É seguindo as relações entre os doces e os afetos, aliás, que apresentamos, 
em nosso penúltimo capítulo – que é desenvolvido por mim e pela gastrôno-
ma e também doceira Andressa Vale –, uma argumentação pouco usual na 
qual colocamos em questão o lugar vilanizado, sobretudo pela lógica atual 
de combate ao açúcar e a produtos processados, do leite condensado indus-
trial. Com isso, temos como proposta uma nova perspectiva, qual seja, a de 
destacar a sua importância nas tradições da doçaria brasileira. Para tanto, 
buscamos compreender como o leite condensado industrializado foi inse-
rido na confeitaria brasileira e como ganhou importância em suas práticas. 
Vinculado às festas infantis e constituindo-se como memória afetiva, o leite 
condensado é, provavelmente, um dos ingredientes mais utilizados na cul-
tura alimentar popular brasileira. No capítulo Quem quer leite condensado? 
Um estudo de sua trajetória histórica, assimilação e importância na doçaria 
brasileira, o nosso trajeto foi investigar a história pregressa, bem como 
as vicissitudes do leite condensado. Para tanto, analisamos algumas das 
estratégias da indústria para se impor na cultura alimentar, destacando a 
utilização de um discurso que associou a sua imagem à natureza e à pure-
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za e, ainda, às mudanças operadas pelas ideologias e práticas higienistas, 
desde o século XIX. A partir dessas dinâmicas sociais, estudamos o uso do 
leite condensado na alimentação infantil. Depois, analisamos o momento 
em que esse uso é desaconselhado pela medicina higiênica do século XX 
e, finalmente, quando o produto ganha espaço como doce nas mesas de 
aniversário. Nessa trajetória destacamos a importância desse produto, seu 
prestígio e valor nas práticas da doçaria popular brasileira, apresentando-o 
como parte de nossas novas tradições.

Como nas publicações anteriores, esta também dedicou o seu último ca-
pítulo às artes. Coube, assim, à artista Martha Lacerda ocupar esse espaço 
expondo a sua trajetória de investigação artística, na qual põe em evidência 
a valorização dos cuidados e rituais domésticos. Nas suas instalações e pro-
cessos de investigação artística, Lacerda usa colheres de madeira, bordados, 
linhas e utensílios de cozinha, assim convocando, através deles, as nossas rela-
ções mais reservadas, íntimas e singulares com esses objetos. Sabemos que em 
cada um de nós vivem objetos e instrumentos que nos conectam às memórias 
e experiências afetivas acerca de tempos, pessoas e sensações. Na obra de La-
cerda, o açúcar está entre esses portais para a nossa casa, o nosso corpo, sendo 
um suporte que convoca para além das experiências da artista a nossa cultura. 
Com o açúcar, Lacerda constrói camas, esculturas e bordados pelo chão, mos-
trando como este elemento efêmero, comestível e solúvel irriga os nossos cor-
pos, nossas casas, nossos caminhos, nossos amores. Assim, por exemplo, desde 
a obra Inventário, de 1995 – obra que escolhemos para a capa de nosso livro e 
que também é comentada no final do primeiro capítulo –, Martha Lacerda vai 
permutando conosco, ao apresentar cada uma de suas obras, o conhecimento 
sobre a notável delicadeza das coisas que temos ao nosso redor, em nossas 
casas, nas heranças de nossas mães e avós, no saber popular. Neste capítulo, 
que nomeei de Açúcar e afetos: obras transitórias, por Martha Lacerda, somos 
levados às tensões entre os sentimentos de presença, advindos dos prazeres 
do olfato, das texturas doces e das superfícies, e os de ausência de todas essas 
coisas e suas sensações que, contraditoriamente, são capazes de permanecer 
(vivamente presentes) em nossas memórias. Essa tensão é manifestada nas 
instalações Passadeira e Bordados Efêmeros, onde a artista trata da transito-
riedade dos afetos tendo o açúcar como o seu emblema: tudo passa, tudo se 
transforma e é possível construir novos e belos caminhos mais uma vez. 

Penso no açúcar com essas qualidades, vejo a nossa doçaria como um 
cristal que esconde e mostra a delicadeza do trabalho extenuante, invisi-
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bilizado, sobretudo das mulheres, apagados pelas lógicas do mercado e do 
lucro, mas que insistentemente reconstroem com esse elemento de cultura 
e substância efêmera o seu trabalho minucioso, cuidadoso, uma nova eco-
nomia dos afetos.
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ção do Projeto Pirapoca, em 2018, de onde obtivemos recursos, através do 
Edital PROFAEX de 2018, para a edição e publicação deste livro. Também 
a todos os membros da equipe de execução do Projeto Pirapoca, que viabi-
lizaram o III Encontro em Gastronomia, Cultura e Memória, ocorrido em 
2018. Agradeço, ainda, aos autores que contribuíram para a elaboração 
deste livro e, especialmente, à Isis e a toda a sua maravilhosa equipe: 
muito obrigada!

Myriam Melchior
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Açúcares e americanidades
Notas sobre as influências da cultura do açúcar na 
construção das identidades nas Américas, a partir de 
algumas obras artísticas

Myriam Melchior

Este capítulo nasceu do desejo de preservar e valorizar as preparações tra-
dicionais da doçaria brasileira. Ao pensar nestas tradições, tive em mente 
alguns dos doces da minha infância que eram servidos em pequenos rituais 
da hospitalidade doméstica, como, por exemplo, durante os lanches da tar-
de ou após o almoço e também os que eram servidos às visitas. Havia ainda 
doces que eram compartilhados entre vizinhos e, certamente, dentre os 
mais importantes estavam os oferecidos em ocasiões festivas. 

Numa visada rápida acerca desse passado, noto que a maioria daqueles 
doces tinha em comum o fato de serem feitos em caldas de açúcar – geleias, 
compotas, goiabadas, marmeladas, frutas cristalizadas, frutas em caldas, 
balas carameladas, pés de moleque, pudins e outros – e, a partir dessa 
constatação, me permito, desde esta primeira fase da introdução ao meu 
estudo, particularizar a doçaria brasileira por esta tradição, isto é, a dos 
doces preparados em caldas de açúcar.1 

Se ao longo desta apresentação evidenciarei mais a fundo esta particu-
laridade dos nossos doces, no momento estou voltada para pensar sobre as 
nossas tradições doceiras e percebo sem muita dificuldade que elas vêm 
desaparecendo com o passar de algumas décadas. No seu lugar, encontra-
mos novas tendências, como as preparações já prontas e industrializadas, 
nascidas com a modernidade alimentar e que competem com a nossa doça-
ria antiga, lembrando que ela demandava o tempo da casa, hoje rarefeito. 
Também encontramos elaborações baseadas em modas estrangeiras, cujos 
nomes assim as identificam: brownies, donuts, petits gâteaux, dentre outros. 
Considero essas modas como assimilações culturais que surgiram primeira-
mente em estabelecimentos gastronômicos mais requintados e que foram se 
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popularizando. Desta maneira, atualmente as encontramos nas modalida-
des pré-processadas ou congeladas nos supermercados, podendo oferecê-las 
às visitas em nossas casas ou consumi-las em outros lugares, sem gastarmos 
um valioso tempo para prepará-las, bem como nos preocuparmos com as 
origens dos ingredientes utilizados. 

Talvez, tudo isso concorra para tornar as artes da nossa doçaria tradicio-
nal desinteressantes e desvalorizadas. Mas, sendo essa a problematização 
inicial dos argumentos que desenvolvo ao longo deste capítulo, desde já 
esclareço: considerar modernidades como a rapidez no processo de pre-
paração, ou ainda as assimilações culturais como uma causa válida para 
a desvalorização das nossas tradições me pareceu uma conclusão muito 
apressada e simplória, de modo que busquei me esforçar para encontrar 
novas explicações no sentido de compreender a desvalorização de nossa 
doçaria a partir de outras causas ou argumentos. Em verdade, sobre esse 
tema me surgiram algumas opções de investigação. Uma dessas foi pensar 
que, embora todas aquelas preparações modernas que citei acima pudes-
sem nos levar a constatar uma imensa e inclassificável diversidade de doces, 
concluindo que nessa diversidade o que existe é apenas o afastamento de 
nossa doçaria mais antiga, que desaparece em meio à concorrência, em 
verdade, fazendo um movimento inverso, o que me chamou atenção foi a 
reunião de toda a diversidade numa memória comum. Ou seja, a memória 
comum é uma tradição da qual toda doçaria surgiu, portanto, essa linha 
investigativa me pareceu mais interessante e foi a partir dela que dei os 
meus primeiros passos no estudo que apresento. 

Refiro-me primeiramente à minha visita às obras Sugar-plums and sherbet: 
the prehistory of sweets2 e Sweets and candy: a global history,3 da historiadora 
Laura Mason. Nessas obras, a autora se dedica a explicar as tradições bri-
tânicas e norte-americanas no âmbito da confeitaria. O estudo de Mason 
é bastante interessante no seu esforço por apontar as fontes históricas dos 
doces consumidos nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. Contudo, é curioso 
observar que neste estudo a autora omite ou ignora que os doces (uma gran-
de variedade) cuja história e genealogia ela descreve até chegar a mencio-
nar a invenção dos açúcares artificiais, mantêm, na verdade, suas origens 
vinculadas aos doces portugueses. Na história de Mason, é como se uma 
tradição à parte, no seio de uma história comum do açúcar e dos produtos 
da cana-de-açúcar, surgisse espontaneamente em regiões como o Brasil e 
em outras “periferias” recentes, tais como a Turquia ou regiões da América 
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Latina. Essas tradições que carregam as marcas do passado dos doces feitos 
de cana-de-açúcar são quase como tipificadas por ela; seriam como curio-
sidades gastronômicas, atos pitorescos surgidos ao largo de uma outra 
história importante. Ou seja, os tais doces pitorescos são descritos pela 
historiadora como tradições que estão fora do eixo Grã-Bretanha-EUA e 
que compõem, juntas, uma mera exoticidade. 

Uma pista para tentar entender essa postura adotada pela historiadora 
pode ser achada no próprio título, o primeiro que mencionei acima e onde 
lemos o termo sugar plums, cuja tradução literal seria “ameixa de açúcar”. Em 
verdade, este termo “ameixa” não significa o fruto do mesmo nome, mas as 
balas duras de açúcar ou doces feitos em caldas de açúcar que passaram a fi-
gurar nas “tradições” britânicas, em épocas próximas aos séculos XVI e XVII. 
É interessante notar que as tradições britânicas tinham muito pouco em co-
mum com as grandes tradições nas quais as caldas de açúcar e os doces feitos 
com ameixas são oriundas das regiões do Cáucaso e da Ásia Menor. Nestas, 
ao contrário da Grã-Bretanha, podemos encontrar as conexões com as tradi-
ções mais arcaicas dos doces feitos em caldas de açúcar. Esclarecendo tais 
heranças, percebemos que a utilização de um termo como sugar plums é um 
exemplo da assimilação de práticas exógenas e de que a própria língua ingle-
sa não possuía um nome para algo que não existia em sua própria natureza 
ou cultura. Este é um exemplo tangível que me levou a uma pista importante: 
a de que Mason havia construído maneiras de lembrar e de apagar as memó-
rias das heranças do açúcar (estando ou não consciente de que assim agiu). 

Logo, podemos ir além e dizer que o historiador pode omitir uma heran-
ça como essas, dizendo que “não se sabe ao certo” de onde tal coisa surgiu. 
O historiador pode também utilizar frases como dizem que, mas não há 
provas ou, ainda, simplesmente recortar e proceder a colar as referências, 
fazendo menção a uma região e sua produção doceira como se fosse uma 
mera curiosidade e nada tivesse em comum com as heranças da doçaria 
mais antiga a qual está se ocupando em descrever. Porém, no âmbito do 
açúcar e de sua vasta história, queira-se ou não, o historiador não pode 
modificar o fato de que as tradições do açúcar que chegaram às Américas 
e à modernidade (suas indústrias, maquinários, ciências, técnicas, proces-
samentos, dentre outras) passaram primeiro pela Península Ibérica e, antes 
dela, são tributárias das tradições milenares do chamado Oriente. 

Parti dessa constatação para iniciar as discussões que trago neste capítulo. 
Em verdade, me interessei por observar as linhas de continuidade com o pas-
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sado. Elas fazem lembrar que o novo nunca é inteiramente novo, pois abar-
ca as tradições frequentemente ocultas em suas camadas. Assim, perfazendo 
uma arqueologia das tradições da doçaria, com base em caldas de açúcar, 
retrocederemos às primeiras grandes civilizações da Mesopotâmia. 

Na última edição do livro Gastronomia, Cultura e Memória, mencionei 
que “em 500 a.C., durante as expedições do rei da Pérsia, Darius, pelo rio 
Indus, os persas desenvolveram a sua cultura [ou seja, a cultura do açúcar] 
em todo o Mediterrâneo Oriental”.4 Segundo o historiador Jona Lendering,

Nós não sabemos muito sobre a campanha na Índia, mas é provável 
que Darius visitou Taxila na primavera de 515 e passou pelo vale sul 
do Indo, Hinduš, durante o verão. Esta área produziu ouro e não é 
de admirar que a moeda darica tenha sido introduzida após 515. […] 
Entre os gregos presentes estava um marinheiro chamado Scylax de 
Caryanda, que recebeu ordens para voltar por mar e explorar as cos-
tas. Há algumas evidências de que Dario ordenou que seus homens 
levassem consigo a cana-de-açúcar, uma planta que apareceu no fi-
nal do século VI, início do século V, no sul da Mesopotâmia.5

Ademais, a introdução da cana-de-açúcar em regiões que pertenciam ao 
vasto Império Aquemênida foi responsável pelo desenvolvimento de exper-
tise e de técnicas de sua produção pelo menos mil anos antes que os portu-
gueses as dominassem. Consoante o pesquisador Berthold Laufer,6 

A produção e transformação de açúcar já era conhecida na Pérsia 
Sasaniana por volta de 460 CE, e os chineses atribuíram aos sasa-
nianos [o último reino do Império Persa antes da ascensão do Islã] 
a invenção do processo de refinação do xarope de açúcar em açúcar 
duro. […] Na Pérsia pré-islâmica, a cana-de-açúcar era cultivada em 
Makran, Khuzestan (literalmente “terra da cana-de-açúcar”), Balkh 
e Mesopotâmia, onde continuou a ser cultivada durante o período 
islâmico. O principal produto de Makran era paniḏ ou al-faniḏ, um 
tipo de açúcar branco que era exportado para países vizinhos.7

Guiada por essas informações, encontrei estudos sobre a difusão do 
alfenim (como vimos, do persa panid e do árabe fanid, um doce feito na 
tradição das caldas de açúcar), onde são destacados os laços entre as artes 



Açúcares e americanidades 27

da doçaria praticadas na Península Ibérica (também na Itália e na França) 
com aquelas da Antiguidade. De acordo com Alberto Vieira,8 

Tradicional em alguns países, a confecção de alfenim está documen-
tada em Portugal desde os sécs. XV e XVI e sabe-se da sua presença 
em festas e romarias populares. Há uma longa tradição desta arte da 
doçaria, que acompanha o processo de expansão da cana-de-açúcar 
do Mediterrâneo para o Atlântico, tendo a ilha da Madeira sido um 
espaço-chave da sua divulgação para outras ilhas atlânticas, bem 
como para as Américas Central e do Sul. 

Figura 1. Alfenins moldados para a Festa do Divino, em Goiás

Fonte: Slow Food Brasil, foto de Jean Marconi

No famoso estudo de Gilberto Freyre, Açúcar. Em torno da etnografia da 
História e da Sociologia do Doce,9 o alfenim (Figura 1) aparece documentado 
no Nordeste brasileiro como vestígio da doçaria portuguesa de influência 
árabe. Vieira lembra que, a partir dessa região, 

[…] a arte do alfenim espalhou-se por todo o Brasil e, nos começos 
do séc. XXI, persiste nos estados da Paraíba, do Rio Grande do Sul, de 
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Santa Catarina, de Minas Gerais, do Ceará, de Pernambuco, de Goiás 
e do Rio Grande do Norte. Esta tradição encontra-se em Pirenópolis, 
associada às festas do Divino, e na cidade de Montanhas, no estado do 
Rio Grande do Norte, ligada às festas do dia de Reis, bem como noutras 
localidades, como a cidade de Goiás, onde as doceiras realizam peque-
nas esculturas em forma de flores, pássaros, peixes e chapéus.10

Reunindo essas informações, cheguei à conclusão de que, se eu desejava 
valorizar a doçaria tradicional brasileira segundo a sua memória social e, 
talvez, patrimonial, era necessário não só enfatizar que ela é uma sobrevi-
vente das heranças milenares da doçaria, mas, também, voltar a perguntar 
quais seriam os fatores responsáveis por sua desvalorização colocada em 
curso ao longo das últimas décadas. 

Refletindo sobre o assunto, remonto a atenção para aquela lacuna na 
historiografia das tradições, ou seja, a de quando não encontrei, na litera-
tura especializada sobre a história dos doces nos países centrais da moder-
nidade (Estados Unidos e Grã-Bretanha), a informação de que as preparações 
de açúcar, em suas mais diversas tradições e lugares de ocorrência, se devem, 
na verdade, à existência de um tipo de doçaria mais antiga, como a que 
encontramos nas tradições brasileiras, por sua vez conectada ao cultivo da 
cana-de-açúcar e à sua utilização na doçaria ocorrida há milênios. Essa pers-
pectiva me levou a perceber que um estudo sobre as tradições dos doces 
e da doçaria necessitava indagar as construções dos significados sociais e 
políticos do açúcar. Ou seja, seria necessário perguntar por que encon-
tramos histórias que omitem o passado das tradições do açúcar. Ou, indo 
além, quais seriam as relações de tais omissões históricas acerca do passado 
do açúcar em determinada historiografia com o lugar ocupado atualmente 
pelo açúcar como um alimento que se tornou uma espécie de vilão ali-
mentar. Neste campo de discussão, me perguntei se seria possível encontrar 
conexões entre as narrativas científicas atuais sobre o açúcar (a maior parte 
falando mal do açúcar), a associação com narrativas ideológicas, preconcei-
tuosas ou práticas discursivas que tivessem contribuído para a desvaloriza-
ção das tradições da doçaria com base na cana-de- açúcar.

Com tais questões em mente, me propus a analisar algumas representa-
ções sociais11 vinculadas ao açúcar, considerando suas transformações no 
decorrer de um longo período histórico, embora partindo da contempora-
neidade. Tal proposição me possibilitou pensar sobre os sentidos simbólicos 
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que o “açúcar” assume por trás do doce, ou seja, trata-se de que, quando 
falamos em doces, costumamos associar essa palavra à ideia de açúcar, 
mas a ideia de açúcar nem sempre quer dizer açúcar proveniente da cana-

-de-açúcar. “O açúcar por trás do doce” nos leva a constatar que existe um 
campo grande a ser discutido, uma vez que falar em “açúcar” é fazer menção 
a um universo movido por vários significados. Para compreender isso, basta 
lembrar que a maioria dos doces industrializados ou preparações doces 
faz uso de sabores artificiais e preparados químicos que não são açúca-
res provenientes da cana-de-açúcar (os quais, para facilitar, chamarei de 

“genéricos”),12 onde a ideia de açúcar segue carregada de significados so-
cialmente problemáticos. 

A utilização de genéricos na indústria alimentícia tem sido, inclusive, 
objeto de estudos no campo da saúde pública, de modo que a representa-
ção social do açúcar vem sendo ressignificada em razão de sua correlação 
com produtos alimentícios que podem causar adoecimento. Neste capítulo, 
discutiremos mais profundamente esse tema nos subitens II e III. Por ora, 
vale destacar que os estudos sobre a utilização de açúcares genéricos em 
alimentos processados, realizados por pesquisadores brasileiros, têm tido 
aceitação e projeção internacional, conforme mostram os dados publicados 
pela FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricul-
tura) em 2019.13

Dentro desta temática, que envolve a ideia de perigo à saúde ao consu-
mir açúcares, sejam genéricos ou mesmo os derivados da cana-de-açúcar, 
não devemos esquecer que o plantio desta gramínea, além de estar sujeito ao 
uso intensivo de agrotóxicos,14 serve à produção de etanol, portanto, sendo 
uma monocultura nociva para a terra e para o planeta (o etanol é poluen-
te). A essas duas práticas somam-se representações negativas do açúcar no 
âmbito do seu consumo: a de um produto associado a práticas ecológicas 
e socioambientais nocivas. Apoiados nestas três representações negativas 
(risco à saúde, dano socioambiental, monocultura nociva), podemos obser-
var que muitas comunicações, talvez inconscientemente buscando expiar 
uma culpa sociocultural e historicamente construída acerca do desejo pelos 
alimentos doces, têm se utilizado de fundamentos bastante extremos para 
tentar explicar o porquê de ainda consumirmos açúcar (incluem-se aqui 
os genéricos). 

Dentre os argumentos utilizados para justificar esse consumo, temos 
desde explicações no campo da filogenia15 à “desvantagem socioeconômica” 



30 Gastronomia, cultura e memória

e os seus efeitos nos substratos do líquido amniótico.16 Nessas comunica-
ções, geralmente de cunho científico e/ou jornalístico, o açúcar se revela 
associado ao campo da legalidade e da moral, como que vinculado às dro-
gas ilícitas, porquanto o seu consumo é concebido como um vício.

Se isso não fosse o bastante – ou seja, o açúcar representando vícios e 
escolhas morais –, a discussão do consumo de açúcar também traz consigo 
julgamentos que servem como meio de discriminação individual e social. 
Neste caso, refiro-me às representações psicossociais, ou seja, que envol-
vem conjuntamente aspectos psicológicos e sociais, consteladas por sen-
timentos variados de admiração, culpa e competição acerca das pessoas 
capazes de “controlar” sua atração pelos doces. Aqui, a ideia de compulsão 
por comer se revela não exatamente como um vício psicofísico (o que por 
vezes o é – assunto da psicopatologia), mas, antes, contraposta a uma esté-
tica do desejável, ou seja, às imagens corporais idealizadas e socialmente 
construídas pela indústria cultural acerca dos padrões de beleza e do belo, 
nas quais a magreza é valorizada. 

Aqui, o ato de comer doces pode representar, como ocorre em alguns 
meios sociais e para determinados grupos, uma imagem associada ao des-
cuido com o corpo, chegando até mesmo a ser um modo de discriminação 
de indivíduos, classes e comunidades, conforme examinaremos nos próxi-
mos subitens deste capítulo.

Em verdade, todas essas representações associadas ao açúcar nos permi-
tem observar como a cultura alimentar impacta visões de mundo e está na 
base de práticas hegemônicas de dominação biopsicossociais. Isso contribui 
para pensar sobre muitas das complexas pautas políticas contemporâneas 
nas quais a alimentação se evidencia tangenciado todas as esferas da vida, 
como é o caso do consumo do açúcar, formulando-se a partir de lógicas de 
controle e segmentação de grupos e dos corpos aos quais os sujeitos são 
levados a tomar decisões sem, necessariamente, compreenderem a fundo 
o que os leva a segui-las, ou mesmo sendo delegadas às pessoas escolhas 
solitárias em relação aos possíveis “riscos” de consumirem um ou outro 
alimento. Tem sido comum pessoas alegando que não consomem mais açú-
car ou se percebendo superiores àquelas que “ainda” consomem açúcar, sem 
que saibam por que estão dizendo ou pensando isso (embora já saibamos que 
existem muitas razões permeando o “açúcar por trás do doce”). 

Mas, neste trabalho, a demonização contemporânea do uso do açúcar 
tem para nós, brasileiros, uma relevância adicional. No Brasil, ela terá 
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impacto na desvalorização de uma prática atrelada à nossa identidade e 
formas de estar juntos e praticar a hospitalidade, dentre outras caracte-
rísticas e qualidades inerentes à nossa cultura que correm um sério risco 
de serem desqualificadas pelos discursos e narrativas que vêm construindo 
representações negativas do açúcar. Por isso, neste estudo tenho como objeti-
vo apontar algumas das narrativas e práticas sociais, ideológicas e culturais 
que contribuem ou contribuíram negativamente para uma representação 
social do consumo do açúcar, sobretudo a partir de uma discussão que 
seja pertinente para a nossa sociedade de hoje, isto é, sopesando a im-
portância do açúcar na formação da identidade brasileira e na América 
ibero-portuguesa. 

Considerando a amplitude do tema, propus dividir minha abordagem 
em quatro partes neste capítulo. Na primeira, apresento uma síntese dos 
lugares simbólicos ocupados pelo açúcar em diferentes épocas, partindo da 
Antiguidade até o século XIX, quando este alimento se tornou mais precisa-
mente uma mercadoria ligada à sociedade de consumo, que têm o seu início 
nesta mesma época. Na segunda etapa do capítulo, discutirei as represen-
tações sociais do açúcar desde a segunda metade do século XX, dando des-
taque ao seu protagonismo na cultura popular de massas norte-americana 
e tendo como embasamento teórico o conceito de americanidade do semió-
logo francês Rolland Barthes.17 A partir deste conceito, que explicarei com 
mais detalhes adiante, assinalo como o açúcar tornou-se uma figura icônica 
da sociedade estadunidense, buscando, com isso, ver a sua influência na 
construção do poder hegemônico das multi e transnacionais que vendem 
alimentos doces e da indústria dos doces em geral. Já na terceira etapa, 
utilizo a reportagem de um jornal norte-americano para considerar o am-
plo crescimento desta indústria, que ocorre na região Nordeste brasileira 
com pessoas que vendem de porta em porta produtos alimentícios indus-
trializados. A ideia aqui é a de analisar alguns dos modos e vicissitudes 
dos discursos fundantes e negativos sobre o açúcar. Essa discussão envolve 
perspectivas acerca dos modos da colonização ibero-portuguesa e britânica 
nas Américas, segundo os seus vínculos com a exploração da monocultu-
ra do açúcar. Com isso, procuro mostrar ligações estruturais advindas da 
exploração do açúcar com a construção das identidades americanas, cujos 
destinos, entretanto, nos contextos estadunidense e brasileiro, se mostrarão 
bastante distintos no que concerne à representação do açúcar, respectiva-
mente, como um alimento tendencialmente negativo e positivo. 
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Acredito que, a partir desta etapa de minha análise, já possamos com-
preender melhor como o açúcar passou a estar associado às representações 
sociais negativas de classe e vinculadas a construções acerca de diferen-
ças étnicas, tendo como base o conceito de Colonialidade de Poder, desen-
volvido pelo sociólogo peruano Aníbal Quijano. De acordo com Luciana 
Ballestrin,18 este conceito, que “foi desenvolvido originalmente por Aníbal 
Quijano em 1989 […], exprime uma constatação simples, isto é, de que as 
relações de colonialidade nas esferas econômicas e políticas não findaram 
com a destruição do colonialismo”, mas permanecem presentes “após o fim 
das administrações coloniais, produzidas pelas culturas coloniais e pelas 
estruturas do sistema-mundo capitalista”. 

Esse conceito, dentre alguns outros que explicarei ao longo do capítulo, 
surgiu do aprofundamento do meu estudo acerca do conceito de americani-
dade proposto pelos sociólogos Immanuel Wallerstein e Aníbal Quijano no 
estudo “Americanity as a concept, or the Americas in the modern world-
system”.19 Vale destacar que, ao encontrar a discussão desses autores, eu 
me deparei com uma série de estudos desenvolvidos a partir de grupos 
acadêmicos que procuraram descortinar o lugar das ciências sociais nas 
regiões periféricas das Américas, principalmente vinculadas às identidades 
latino-americanas, de modo a possibilitar um espaço próprio de indagações 
que fosse independente dos debates pós-estruturalistas, desconstrutivistas 
e pós-colonialistas desenvolvidos por autores europeus e suas visões euro-
cêntricas acerca das ciências sociais20 e, certamente, das regiões periféricas 
nas Américas e suas sociedade. Como disseram Carla Rodrigues e Danilo 
Clímaco,21 Quijano

[…] elaborou uma compreensão ousada da história da modernidade e 
do capitalismo na qual a América Latina aparece como a primeira iden-
tidade moderna […] É assim que a Europa e a América surgem em re-
lação. Uma relação de enorme violência, cujo significante maior é raça, 
a criação colonial para legitimar formas de violência de caráter geno-
cida, já não mais admitidas na Europa em formação, que pudessem 
ser praticadas além-mar. “Índios” e “negros”, estes provenientes da 
África e associados à escravidão e aqueles aborígenes e submetidos à 
servidão ou à tributação, tiveram seus corpos e territórios usurpados 
e seu trabalho explorado à exaustão na produção de artigos para um 
mercado internacional que alcançaria toda a face da Terra.22
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Às reflexões de Quijano, trago como contribuição a perspectiva de que o 
açúcar e a exploração do açúcar foram, sem dúvida, um meio de produção 
das relações de colonialidade-modernidade. Ainda, que o açúcar e os povos 
que foram seus produtores nas Américas carregam, a partir da ascensão 
estadunidense como potência imperialista, especialmente depois da Segun-
da Guerra Mundial, estigmas atribuídos aos povos colonizados. Decerto, 
negros, índios, mestiços, imigrantes, os povos latinos e “subalternos”, ou 
as mulheres e práticas vinculadas ao feminino, encontram no açúcar uma 
série de relações de afinidade que falam, no âmbito da referência branca, 
eurocêntrica, também sobre a ausência de sua historicidade.

Ou seja, como explica Danilo Assis Clímaco, 

A ideia de colonialidade é, nesse sentido, oposta ao conceito de pós-
-colonial, sendo seu objetivo justamente evidenciar que o colonial 
persistiu para além das colônias e impregnou todo padrão de poder 
daí em diante. O termo raça só veio a ser impugnado quando deu 
lugar a um genocídio na Europa. Não faltaram, no entanto, substitu-
tivos: cultura, etnia, civilização são comumente usados para negar 
a interdependência das experiências sociais, de modo que a Europa 
seja apresentada, ainda nos dias de hoje, como uma criação endó-
gena, iniciada com a Grécia Antiga. Dessa forma, o resto da huma-
nidade vê ao mesmo tempo como deslegitimadas sua história, sua 
contribuição no mundo contemporâneo e a dignidade de suas opções 
autônomas de futuro.23

Dessas novas especificidades me foi possível depreender que a exclu-
são da história do açúcar de cana-de-açúcar no seio de uma construção 
histórica dos produtos doces era quase obviamente um discurso de poder. 
Essa nova história tinha por finalidade sua identificação e vínculo com as 
tradições ocidentais da Grécia Antiga, e não, certamente, com aquelas dos 
árabes e outros povos tornados subalternos ou periféricos, como é o caso 
das ex-colônias. Os doces brasileiros, portugueses ou de qualquer dessas 
regiões só poderiam aparecer na história dos doces dos países industriali-
zados e centrais da modernidade como uma mera exoticidade.

Por fim, na última parte deste capítulo, procuro reafirmar a importân-
cia do açúcar em nossa cultura alimentar, destacando, a partir de algumas 
obras artísticas, a doçaria brasileira como um poderoso elemento de mani-
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festação dos afetos e partilhas coletivas, reafirmando a sua importância e a 
necessidade de valorizarmos as tradições e o nosso gosto pelos doces.

UMA PEQUENA HISTÓRIA DO PROTAGONISMO SOCIAL  
DO AÇÚCAR 

Tal como o dito popular “falem bem ou mal, mas falem de mim”, o açúcar 
tem assumido historicamente um lugar aglutinador, atuando como media-
dor ou emblema, desde os tempos mais remotos, da manifestação de práti-
cas de estratificação e distinção sociais. 

Nisto, posso assinalar algumas das fases do protagonismo social do 
açúcar: na Antiguidade, aparece associado aos poderes medicinais, má-
gicos e atos sociais de hospitalidade entre famílias, clãs, tribos e povos. 
Fontes históricas mostram que essas tradições foram levadas adiante e se 
tornaram valiosas para o Império Otomano, de onde, em torno do século 
XIII, são levadas a Europa medieval. 

Conforme explica a historiadora Priscilla Isin,24 a cozinha de confeitei-
ros turco-otomana foi nomeada Helvahane em alusão às técnicas de confei-
taria do açúcar puxado (ou pastilhagem), que era chamado de Keten Helva. 
A cerimônia Helva Sohheto (conversação de helva) tem sido até recentemen-
te uma prática social de comensalidade, onde o Keten Helva é preparado e 
várias pessoas participam juntas desta preparação puxando o açúcar, que 
também é servido coletivamente.25

É interessante notar que as técnicas do açúcar puxado (Figura 2) são des-
critas por Laura Mason26 pertencendo às tradições mais antigas da doçaria 
praticada na América do Norte (Figura 3). Isso nos mostra, como disse ante-
riormente, que os usos dados ao açúcar na modernidade são derivados da ca-
na-de-açúcar e de suas práticas, que não foram alteradas ao longo de milênios. 
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Figura 2. Técnica de açúcar puxado

Fonte: Frame de “Hand-Pulled Candy Canes | Disneyland”, Youtube.27

Figura 3. Oldfashioned candies

Fonte: Flickr, foto de Tracy Ducasse
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Motivada pela convivência com as sofisticadas tradições culturais do 
Oriente próximo, também como já assinalei, a importância do açúcar foi di-
fundida entre a nobreza europeia na Idade Média. Desde então este alimen-
to e os seus usos destacaram-se como um artigo de extremo luxo na Europa. 
Por sinal, em virtude desse status, teremos o advento competitivo entre as 
nobrezas e as então recentes classes de comerciantes europeias pela explo-
ração, posse, manufatura e venda do açúcar iniciada no século XVI. Isso 
colocou em marcha as mudanças econômicas, sociais, culturais e ideoló-
gicas que constituíram as bases do moderno sistema-mundo. É importante 
enfatizar que Portugal foi o maior influenciador para o consumo do açúcar. 
Também foi Portugal que influenciou o estabelecimento do seu cultivo nas 
terras do Novo Mundo: as Américas. Fatima Quintas28 lembra que, ao bus-
car povoar a sua imensa colônia,

A civilização do açúcar iniciou-se realmente com o donatário Duarte 
Coelho [que chegou em 9 de março de 1535 na capitania que cha-
mou de Nova Lusitânia e] […] não tardou em solicitar ao reino de 
Portugal a presença de mestres-de-açúcar da ilha da Madeira, assim 
como a importação de mão-de-obra da África, além de capital judeu 
para levar a termo o seu empreendimento […]. 29

Quintas lembra ainda que “a repercussão do açúcar da capitania de 
Pernambuco no circuito internacional foi estrondosa […], gerando a co-
biça de outros países”.30 Foi assim que outros povos, como os holandeses 
e britânicos, se lançaram a explorar o açúcar. Mais precisamente, como 
discuti no segundo volume de Gastronomia, Cultura e memória, essa explo-
ração do açúcar, especialmente a britânica, foi a alavanca para a Revolução 
Industrial,31 encetada no século XVII, bem como para o nascimento da so-
ciedade de consumo no século XIX.

Foi a partir dessas práticas de exploração, aliás, que o açúcar ganhou 
novos significados, sendo consumido não mais e somente entre os ricos nos 
países em vias de implementarem a industrialização. Esses países, tendo 
como referência a Grã-Bretanha, usam o açúcar não mais para o luxo dos 
ricos, mas para nutrir os trabalhadores nas fábricas e a mão de obra barata 
e escrava. Nesse estágio, emergem no âmbito das práticas dos colonizado-
res novos significados do açúcar ligados à ideia de pureza da infância e de 
sua liberdade para comercializá-lo, por exemplo, na América do Norte e na 
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Grã-Bretanha. De acordo com Wendy Woloson,32 a industrialização inau-
gurou as primeiras mercadorias doces destinadas às crianças. A chamada 
Penny Candy (doces de moeda de um centavo) se tornou onipresente para 
crianças pobres, diferentemente das confecções exclusivas de açúcar que 
eram comercializadas para as elites. Com isso,

O negócio de doces sofreu uma mudança drástica na década de 1830, 
quando os avanços tecnológicos e a disponibilidade de açúcar [mais 
barato] abriram o mercado. […] O novo mercado não era apenas 
para o gozo dos ricos, mas também para o prazer da classe trabalha-
dora americana. Os doces de um centavo simbolizavam essa trans-
formação de doces.33

Outro significado para o açúcar emergente no século XIX nas sociedades 
anglo-americanas é a conexão com o entretenimento coletivo, que é mol-
dado pelo ambiente competitivo, entre as diversas novas nações modernas, 
encabeçado pelas Exposições Universais.34 Nessas exposições, chama aten-
ção a correlação entre os produtos doces e a invenção de maquinários – tais 
como os que fabricam algodão-doce ou amendoim caramelizado –, acenan-
do, dessa maneira, para o esquadrinhamento do olhar de um público consu-
midor que assimilará o saber-fazer do açúcar aos cenários do lazer coletivo 
e à tecnologia. É importante lembrar que no século XIX surge uma nova 
sociedade norteada pelos modos de produção industriais, de modo que as 
classes burguesas e proletárias e suas atividades de lazer e trabalho tive-
ram o seu tempo e espaço subjetivo e material tangenciados pela produção 
e pelo consumo do açúcar: fosse como um produto adicionado às bebidas 
quentes (chá ou café) nos espaços das fábricas, fosse como uma moeda de 
açúcar a ser vendida nas ruas. O açúcar era um mediador central também 
nas casas de café e nas de chá voltadas para as classes comerciais, profis-
sionais liberais e um público letrado e de maior poder aquisitivo, como nos 
hotéis, nas residências burguesas, nas praças, nos portos, nas destilarias, 
nos oceanos, na exploração de terras e mão de obra; tudo, enfim, estava en-
volto por essa commodity que alimentou, literalmente, as mudanças sociais 
da idade moderna. 

Mudanças que foram operadas em diversos países europeus, incluindo 
a ex-colônia britânica, a América do Norte, que capitaneou parte de sua 
independência e de sua industrialização subsidiada, indiretamente, pelos 
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negócios e tecnologias que giraram em torno da mão de obra imigrante e 
proveniente dos canaviais. Logo, será nas nações onde são deslanchados os 
processos sociais mais próximos da industrialização, como a Grã-Bretanha 
e os EUA, onde ocorrerão também as mudanças em relação às práticas de 
manufatura e comensalidades tradicionais do açúcar. Assim, nessas regiões 
surge uma indústria que produz maquinários para a produção de doces vol-
tados para nichos de mercado de menor escala, como é o caso de instru-
mentos para confecção do Penny Candy. São um exemplo neste domínio os 
catálogos descritivos e ilustrados de ferramentas para confecção de doces 
de açúcar (Figura 4). Um destes é o da empresa dos irmãos Mills (Thomas 
Mills & Brothers), baseada na Filadélfia (EUA). A prática indica que a fa-
bricação de moldes para a manufatura de doces se tornou uma atividade 
lucrativa e uma crescente demanda social estimulada pela industrialização.

Figura 4. Thomas Mills & Brothers: catálogo descritivo e ilustrado de 

ferramentas para confeitaria (1886)

Fonte: Friends of Pennypacker Mills

Nesses catálogos encontramos, ainda, pequenos maquinários (Figura 5) 
de fabricação manual, possibilitando que pessoas independentes subsistam 
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da venda de produtos feitos de calda dura de açúcar. Como observa Laura 
Mason, na América do Norte essas ferramentas introduziram rapidez e no-
vos formatos para a confecção de balas de açúcar, substituindo o trabalho 
manual, de modo que “um menino habilidoso que poderia ferver e moldar 
3kg de açúcar em 30 minutos” passou a fazer “a mesma quantidade em 3 
minutos”.35 Os efeitos práticos disso e o seu impacto na transformação e no 
aumento do consumo de doces se tornam evidentes. 

Figura 5. Um rolo de moldes para balas

Fonte: Wikimedia36

Coube às Exposições Universais apresentarem maquinários voltados 
para a fabricação de doces em escala industrial. É famosa a fotografia ti-
rada pelo príncipe Albert (1919-1961) de uma máquina para fabricação de 
chocolate da marca Hermann (Figura 6), do empreendedor Claude-Marie 
Ferrier, exibida na Exposição Universal de Londres, na Inglaterra, em 1851.

Vale acrescentar que uma reviravolta no campo de representações do 
açúcar ocorre justamente neste período: o uso do chocolate é alçado a pro-
duto de luxo, substituindo o açúcar no seu papel de protagonista histórico 
de mudanças sociais.37 Essa nova ocorrência implicará na tendência, ainda 
em voga, mesmo após praticamente dois séculos, na qual o chocolate é 
percebido como um produto superior às balas e aos doces provenientes das 
caldas tradicionais de cana-de-açúcar e na ascensão das primeiras trans-
nacionais, como as empresas suíças de Rodolphe Lindt e Henri Nestlé (em-
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bora tenham iniciado suas atividades como processadoras de leite, passam 
a investir em produtos doces de chocolate, agregados ao leite), respectiva-
mente, a partir de 1879 e 1867. O chocolate como um produto de luxo, por 
sinal, também vai se desconectar de sua origem “americana” (aqui será 
artificialmente fabricado, falaremos sobre isso mais adiante) e das origens 
vinculadas à exploração de mão de obra e tipos sociais considerados não 
nobres (índios, negros, mestiços, imigrantes pobres etc.) para tornar-se um 
doce sofisticado e reconduzido ao espaço-domínio europeu. Essa passagem 
na história geral dos doces – estamos considerando o chocolate como doce, 
neste caso – é extremamente relevante, pois o chocolate não carregará, 
como ocorre com o açúcar da cana-de-açúcar, os atributos socioculturais, 
psicossociais e econômicos negativos, que, como já vimos e ainda veremos, 
estarão fortemente atrelados aos açúcares. 

Figura 6. Máquina de chocolate – Exposição Universal de 1851, em Londres

 Fonte: Royal Collection Trust (Inglaterra)

Os bombons franceses ou os chocolates suíços, os belgas ou italianos 
passam a ter um enquadre bastante distintivo (mesmo que, como sabemos, 
as formas de cultivo do cacau e seus produtos estejam sujeitos aos modos 
violentos de exploração e até mesmo à escravidão e ao trabalho infantil até 
os nossos dias). Conforme as relações colonialidade/modernidade, suas he-
ranças consideradas negativas são praticamente inexistentes quando se fala 
de chocolate. Sequer há constrangimento de alguém admitir-se “chocólatra”. 
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Ou seja, o chocolate também está blindado de julgamentos morais. Isolado 
das heranças da doçaria de origem árabe – do Cáucaso, da Ásia Menor, da 
Península Ibérica, dentre outras periferias atuais, extirpadas da história ge-
ral dos doces europeus e das “tradições” anglo-americanas (essas, porém, a 
partir de outra estratégia, ou seja, do seu vínculo com o maquinário, o pro-
gresso, as tecnologias biogenéticas e os alimentos artificiais, que recebem 
uma aura de futuro, de novidade, de progresso, de modernidade, podendo 
desta maneira romper com o passado colonial) –, o chocolate passa incólume 
pela passarela da alta confeitaria e das artes com os doces. Tornando-se um 
alimento psicossocialmente valorizado e qualificado, até porque o chocolate 
se associa às heranças das nobrezas e elites pré-colombianas da Mesoamérica, 
também foi mais fácil à historiografia dos doces anglo-americanos assimilá-

-lo no lugar da doçaria exótica dos povos pobres e escravizados. Nesse caso, 
a indústria estadunidense de doces passou a fabricar chocolates – por vias 
artificiais, é claro – e encobrir (uma palavra bastante simbólica) outros doces, 
como os de origem pouco valorizada, a exemplo dos feitos de açúcar e que 
passaram ao seu interior, isto é, usados como recheios escondidos da visão. 

Tendo tudo isso em vista, podemos analisar os maquinários do sécu-
lo XIX e destacar, então, a sua ideologia envolta pela subjetividade de 
progresso. As máquinas seduzem, elas captam o olhar dos novos consu-
midores para os produtos finais que irrompem em cena como num passe 
de mágica.38 Aliás, essas máquinas representarão novas tendências: uma 
é a do progressivo afastamento do consumidor das origens dos produtos 
alimentícios, contribuindo, com isso, para a materialização de imaginá-
rios simbólicos que associaram os doces a uma certa utopia da aplicação 
técnica e das ciências aplicadas à fabricação e manipulação dos alimentos, 
uma ideologia que estará doravante associada também às empresas que 
fabricam alimentos processados e ultraprocessados. 

A outra é a de que, ao adentrarmos no século XX, uma nova era é inaugu-
rada, sendo o açúcar deposto de sua verdade como substância, sendo substi-
tuído por outros produtos com o sabor adocicado (que chamei de genéricos, 
como o xarope de milho e demais amidos), bem como adicionado de cores e 
aromas fabricados artificialmente. Desde então, nos localizamos numa era 
em que se multiplicam as mercadorias doces produzidas para o consumo 
e emerge a nova sociedade de massas capitaneada pela América do Norte. 

Dito de passagem, foi durante as pesquisas que realizei procurando te-
mas que versassem sobre as representações sociais da cultura de massas e a 
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produção de doces industriais quando me deparei com o conceito de ameri-
canidade. Este conceito tornou-se um valioso recurso para o meu propósito 
em observar o esvaziamento das tradições da doçaria baseada em caldas de 
açúcar, em particular, da brasileira, considerando a sua fase original, por 
volta das décadas de 1960 e 1980, quando as influências hegemônicas da 
indústria alimentar estrangeira impactam com mais força os centros urba-
nos na América do Sul, como ocorre no Brasil.

Quanto ao conceito de americanidade, como já mencionei anteriormente, 
volto agora para esclarecer melhor que utilizo duas definições neste texto: 
uma é a do semiólogo Rolland Barthes,39 que propõe o açúcar como uma 
essência da psicossociologia do consumo estadunidense. A outra é a discuti-
da pelos sociólogos Immanuel Wallerstein e Aníbal Quijano, que conferem 
à americanidade os atributos de fundação para o moderno sistema-mundo. 
Esta abordagem me interessou inicialmente porque Wallerstein e Quijano 
perfazem uma análise das Américas como um todo, não apenas o que a 
maioria dos discursos teóricos consideram: a América do Norte. Assim, em-
bora esses autores não tratem do açúcar, ao discutirem os modos e efeitos 
sociais dos modelos colonizadores nas Américas, contribuíram para que 
eu pudesse argumentar sobre os impactos dos regimes coloniais e neoco-
loniais no processo de desvalorização das tradições da doçaria brasileira. 
Auxiliaram-me, ainda, a desenvolver uma discussão independente do que 
eu havia visto até então, ou seja, tomando o açúcar como um produto das 
formas discursivas, e a refletir sobre o chamado Giro decolonial.40 Tratarei 
deste tema na terceira seção deste capítulo. 

Por ora, procedo rumo à segunda etapa da minha digressão, procuran-
do expor o conceito de americanidade concebido por Roland Barthes, que, 
penso, me permitiu uma aproximação interessante da amplitude e escopo 
da cultura do açúcar na América do Norte, ajudando-me a esclarecer o seu 
poder em alterar e incorporar-se às práticas e aos sistemas alimentares em 
quase todas as sociedades e continentes, ao longo dos últimos 70 anos. 

SUGARTIME: A ALEGORIA DO AÇÚCAR NA CULTURA  
DE MASSAS ESTADUNIDENSE

Retomando a breve história do protagonismo social do açúcar, conforme pro-
pus no subitem anterior, agora, ao examinar o conceito bartheano da ameri-
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canidade, nos localizamos na segunda metade do século XX. Nessa fase, como 
mostra Rolland Barthes, esse alimento será um meio de expressão da cultura 
popular de massas no contexto norte-americano pós-Segunda Guerra Mundial. 

No texto Vers une psycho-sociologie de l’alimentation moderne, publicado 
pela Escola dos Annales francesa, em 1961, Barthes nos fala que “a co-
mida é como um sistema de comunicação, um corpo de imagens e um 
protocolo de usos, de situações e de condutas”.41 Com essa acepção, Barthes 
identifica o açúcar como o núcleo do sistema alimentar e o modo de ser 
americano. Para este autor, a americanicidade manifesta-se em torno da 
cultura alimentar do açúcar, que é mediada por “imagens, sonhos, tabus, 
gostos, escolhas, valores […]”.42

Expressando essa ideia, tomo a menção de Barthes à música, intitulada 
Sugartime, interpretada pelas McGuire Sisters (Irmãs MacGuire), um trio fa-
moso na década de 1950, com o intuito de tecer os meus próprios comentários. 

Numa primeira aproximação, observamos que Sugartime apresenta uma 
estrutura singela e homogênea, mantendo a repetição de estrofes, cujo nú-
cleo está no trecho a seguir: 

Sugar in the morning (Açúcar de manhã)
Sugar in the evening (Açúcar à noite)
Sugar at Suppertime (Açúcar na hora do jantar)
Be my little sugar (Seja meu docinho)
and love me all the time […] (e me ame o tempo todo [...])

Este corpo singelo, no entanto, é uma alegoria da cultura de massas: o 
mundo das mercadorias doces, da publicidade, onde a cotidianidade, as 
coisas e as pessoas são convertidas numa linguagem de doçuras e açúcares. 
A alegoria assinala o estilo de vida, a cultura popular de massas e a moder-
nidade estadunidense que emerge no final dos 1950. Características que 
são especialmente investigadas no âmbito artístico do movimento Arte Pop 
(trata-se de uma abreviação das palavras Arte Popular, em inglês). 

Movimento surgido entre as décadas de 1950 e 1960, a Arte Pop reuniu 
artistas que tinham como proposta a investigação de objetos massificados 
pela publicidade e pelos demais dispositivos de visibilidade. Entre as obras 
famosas da vanguarda desse movimento, podemos citar as serigrafias com 
imagens das Sopas Campbell (Figura 7),43 criadas em 1962 pelo artista 
norte-americano Andy Warhol. 
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Figura 7. Andy Warhol, Campbell’s Soupcans with a viewer

 Fonte: Visual Hunt, foto de Steven Zucker

Antes de vincular-se ao campo das artes, Warhol atuou como publicitá-
rio, período no qual criou pela primeira vez as imagens que se tornaram 
ícones da Coca-Cola (Figura 8). Desde o início de sua carreira artística, 
Warhol trabalhou com objetos e imagens relacionados à cultura do consumo, 
privilegiando, em muitas de suas obras, os da indústria alimentar, como os 
enlatados (que, aliás, usam açúcar – pode ser genérico – para realçar o sa-
bor, mesmo que sejam comidas eminentemente consideradas salgadas) e as 
bebidas gaseificadas. A indústria das imagens serializadas e repetitivas do 
cinema e da publicidade voltadas para os padrões da beleza feminina, ob-
jetificados em sua doçura e que nos remetem à alegoria de Sugartime, tam-
bém são temas recorrentes. Na Arte Pop, outros artistas, além de Warhol, 
exploraram esses ícones, como foi o caso de James Rosenquist, justapondo 
sorrisos, batons, a boca feminina sedutora, as bebidas açucaradas, como a 
garrafa da Coca-Cola e a sua logomarca (Figura 9), de modo a tensionar o 
bombardeio de imagens da mass media na vida cotidiana.
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De acordo com Umberto Eco, na Arte Pop, 

O artista se faz de porta-voz de uma sarcástica polêmica contra o 
mundo industrializado que o circunda, expõe achados arqueológicos 
de uma contemporaneidade que se consome dia após dia, petrifica 
em seu irônico museu das coisas que vemos todos os dias sem que 
nos demos conta de que elas funcionam aos nossos olhos como feti-
ches. No entanto, ao fazê-lo, por mais feroz ou sarcástica que seja a 
sua polêmica, ele nos ensina também a amar esses objetos, nos lem-
bra que os universos da indústria também têm “formas” que podem 
comunicar emoções estéticas.44

Figura 8. Coca-Cola, Andy Warhol Prints

 

Fonte: The Andy Warhol Foundation
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Figura 9. James Rosenquist’s Marilyn Monroe (MoMA, Nova York) 

Fonte: Visual Hunt, foto de Wally Gobetz

Assim, mesmo propondo uma crítica à sociedade norte-americana – seus 
hábitos de consumo excessivo, sua artificialidade, a impessoalidade dos 
objetos massificados, a homogeneização social, dentre outros temas cor-
relatos –, a Arte Pop aponta para os aspectos democráticos que emergem 
dessa mesma cultura. No livro que reúne citações e conversas entre Warhol 
e o editor Bob Colacello, intitulado The philosophy of Andy Warhol (From A 
to B & Back Again), o artista diz: 

O que é incrível neste país é que a América começou a tradição onde 
os consumidores mais ricos compram essencialmente as mesmas coi-
sas que os mais pobres […]. Todas as Coca-Colas são a mesma e todas 
as Coca-Colas são iguais. Liz Taylor sabe isso, o presidente sabe, o 
sem-abrigo sabe, e tu sabes.45 

Consagrados pela cultura de massas, os alimentos doces industrializa-
dos surfaram pelo mundo, levando consigo ideologias de liberdade e de 
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democratização do seu consumo. Desse modo, acionaram a sua impres-
sionante atratividade que transpôs os limites das tradições, as fronteiras 
nacionais e foram assimilados pelas periferias. 

Porém, à medida que esses produtos se tornaram amplamente dispo-
níveis para todos os segmentos de consumo, percebe-se que provocaram 
novas formas de resistência. Isto é, o acesso democrático aos bens de con-
sumo registra um incômodo por parte das elites, que buscam meios de se 
diferenciar através dos seus códigos de consumo, do consumo das massas. 
Talvez possamos nos referir às diferentes razões – morais, éticas, médi-
cas, econômicas, estéticas, ecológicas etc. – que norteiam as alegações con-
temporâneas para a “recusa aos doces” e nos parecem desconexas entre si, 
tendo, na verdade, um eixo comum: a resistência das elites a consumir as 
mesmas coisas que todos os outros consomem numa sociedade do consumo 
das massas. Numa visão ampla, essas alegações podem ser observadas no 
seu argumento de fundo comum, onde estão reunidas as representações 
negativas associadas aos açúcares. Neste sentido, proponho pensar nessas 
resistências consoante o conceito de elite do sociólogo Pierre Bourdieu.

De acordo com Frédéric Lebaron,46 é Bourdieu

[…] que aventa a hipótese, inovadora, do papel da “cultura” enquan-
to conjunto de disposições interiorizadas – um patrimônio, a um só 
tempo, linguístico e comportamental – que facilitam não só o “su-
cesso escolar”, mas a adoção de estilos de vida específicos, propícios 
a contribuir para a permanência das desigualdades sociais. […] As 

“elites” ou “grupos dominantes” são definidos por Bourdieu em ter-
mos relacionais, ou seja, a partir de sua dotação relativa, mais eleva-
da, em diferentes espécies de capital: econômico, cultural, social e 
simbólico. Assim, as elites sociais são apreendidas de maneira multi-
dimensional, levando-se em consideração a diversidade de recursos 
que as caracterizam.47

Logo, se porventura a linha divisória entre aqueles que procuram, de 
uma maneira ou outra, se abster ou se distanciar de produtos doces e aque-
les que aceitam consumi-los parece difícil de situar, podemos nos apoiar 
no amplo conceito bourdieuano de elites para enxergar, de um lado, os 
códigos biopsicossociais (saúde, beleza, natureza etc.), nos quais o açúcar 
é percebido como um valor simbólico negativo e, de outro, a força da pro-
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paganda das transnacionais (geridas, aliás, pelas elites com forte capital 
econômico na atualidade) que buscam conformar os seus produtos com va-
lores positivos. 

Mas esses valores remetem a outros fatores responsáveis pelos sentidos 
sociais do açúcar que foram construídos por processos socioculturais e eco-
nômicos, os quais ainda não analisamos profundamente. Trata-se do víncu-
lo deste alimento com a construção das identidades nas Américas, consoan-
te os modelos de colonização britânicos e ibéricos que são destacados por 
Wallerstein e Quijano no amplo conceito a que chamaram de americanidade, 
isto é, as identidades americanas que surgem como uma espécie de “lado 
obscuro e necessário da modernidade; é a sua parte indissociavelmente 
constitutiva”.48 

No próximo item trabalharemos essas representações do açúcar forjadas 
por lutas, explorações, conflitos de interesses e os seus vínculos com as gêne-
ses sociais de desigualdades entre classes, etnias e as periferias na formação 
identitária dos povos no Novo Mundo. Esses são aspectos muito pouco visí-
veis nas superfícies dos produtos doces, porém constitutivos de sua subjeti-
vação e diferentes graus de valoração culturais. Poderíamos relembrar aqui 
que a invenção de doces artificializados visando o lucro, a padronização e 
o capital econômico retirou os conteúdos e a historicidade do açúcar asso-
ciados às identidades do passado e de todos os corpos, crenças, esperanças 
e vidas daqueles que foram escravizados, mortos e levados forçosamente às 
Américas para a sua produção ou daqueles que, já existindo nas Américas, 
tiveram sua existência, narrativas, formas de vida colocadas ao largo. 

A artificialidade aplicada à produção dos açúcares genéricos não é, para 
a nossa análise, um efeito positivo da modernidade alimentar, não porque 
agora e recentemente se descobre que esses alimentos não são bons para a 
saúde, mas porque ela se deu em razão dos abusos e violências psicossociais, 
econômicas, culturais e históricas que foram muito extensas e profundas. 
Esses abusos e violências são a contraface da modernidade, esvaziando as 
histórias e memórias de milhares de pessoas, transformando os seus símbo-
los, as suas tradições profundas, as suas lutas por sobrevivência em meras 
mercadorias, em quinquilharias, em discursos elitistas, sujeitos com dife-
rentes tipos de capital que não querem ser vistos ou confundidos com as 
contrafaces da modernidade. Esse movimento destrói as artes da doçaria e 
a sua importância para todas as culturas e identidades que continuam sen-
do invisibilizadas no processo de construção de modernidades. 
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AMERICANIDADES: UMA CATEGORIA GEOSSOCIAL E  
POLÍTICA PARA PENSAR A CULTURA DO AÇÚCAR NAS  
AMÉRICAS BRITÂNICA E IBERO-PORTUGUESA

Em 2017, uma matéria jornalística do The New York Times, intitulada “Como 
a grande indústria viciou o Brasil em junk food?”,49 foi um assunto discu-
tido em revistas, redes sociais e núcleos interdisciplinares50, estes últimos 
voltados para a recuperação e educação nutricionais e de doenças crônicas 
no Brasil. Resumidamente, a reportagem tinha como foco a obesidade e os 
problemas de saúde causados pela venda e o consumo de produtos proces-
sados e açucarados da empresa transnacional Nestlé numa comunidade de 
baixa renda, no Nordeste do Brasil.

Embora a discussão de fundo estivesse pautada numa preocupação com 
a escalada de substituição dos alimentos in natura por processados na dieta 
brasileira, a reportagem atacou, como era o esperado, a transnacional pe-
los seus métodos de cooptação de pessoas, porém, curiosamente, também 
atacou as pessoas entrevistadas que aceitaram o trabalho proposto pela 
transnacional. Ficou patente a desqualificação realizada pelos repórteres 
sobre o julgamento da entrevistada, Celene da Silva (Figura 10), acerca do 
seu próprio trabalho como vendedora de produtos alimentícios da Nestlé, 
tendo os repórteres utilizado, para isso, uma descrição que desvalorizou o 
ambiente em que ela vivia e os seus desejos de consumo. Assim, disseram: 

“Celene da Silva defende o produto que vende, exaltando as informações 
nutricionais dos rótulos, e considera que, com os cerca de 570 reais por 
mês que ganha com a venda dos produtos Nestlé, conseguiu comprar uma 
geladeira nova, uma televisão e um fogão a gás para a casa de três quartos 
da família, que fica à beira de um manguezal fétido”.51

Pensando sobre os motivos pelos quais os repórteres escolheram finali-
zar a reportagem descrevendo esse cenário tão desolador, me pareceu im-
portante lembrar que, como esclarece o sociólogo mexicano Gerard Otelo 
em The neoliberal diet. Healthhy problems, unhealthy people,52 nos países da 
América Latina, os preços dos alimentos in natura já sobem há décadas, e 
os orçamentos públicos não os priorizam; ao contrário, os lobbies políticos 
das transnacionais tornam as escolhas por alimentos considerados “não 
saudáveis” uma necessidade. Tomando-se como base o argumento de Otelo, 
vê-se como é inapropriado e desrespeitoso utilizar descrições depreciativas 
sobre o ambiente onde uma pessoa vive para fins de desvalorizar as suas 
práticas e motivações de trabalho e consumo. 
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Novamente, como argumentado, devemos ressaltar que a própria in-
dústria alimentar é um poder hegemônico que vem sendo difundido e as-
similado numa escala global ao qual é difícil resistir, tendo em vista a sua 
construção histórica ligada à ideologia do progresso, do futuro, da tecno-
logia e da industrialização.

Figura 10. Celene da Silva e a filha Sabrina entregam produtos Nestlé  

em Fortaleza (Brasil)

 Fonte: The New York Times, foto de William Daniels

Desse modo, não se trata apenas do acesso econômico aos produtos in 
natura, mas de um acesso ao capital simbólico e cultural que essas indús-
trias arrastam atrás de si, ou seja, a história das técnicas, da invenção de 
maquinários e produtos artificializados, de dispositivos para a formação 
de um público consumidor e até da invenção social de suas formas comu-
nicando emoções estéticas, como sublinhou Umberto Eco.53

Esses dados e capitais vinculam-se aos poderes exercidos de forma som-
bria, uma vez que essas indústrias são uma espécie de desenvolvimento 
ulterior à exploração de terras e povos exercida com métodos de extrema 
crueldade e violência pelos colonizadores europeus, de modo que também 
carregam consigo os fantasmas de sofrimentos e lutas que não estão, evi-
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dentemente, visíveis em suas propagandas. Quanto a esse paradoxo, talvez 
os repórteres do The New York Times não tivessem muita noção sobre os 
vínculos entre a industrialização do açúcar e a fundação das Américas e o 
fato de que o status de “desenvolvimento” da América do Norte tem o seu 
poder de existência, como um valor positivo que eles mesmos sublinham, 
justamente emergindo do fundo dos valores negativos e preconceitos joga-
dos sobre as periferias. No entanto, eles certamente já ouviram falar sobre 
o estigma social de populações afrodescendentes na América do Norte, 
não por acaso, que migraram forçosamente devido à sua exploração nas 
plantações de açúcar.

Refletindo sobre este contexto histórico, até muito recentemente erguia-
-se no Brooklyn, no estado de Nova York, a maior e mais antiga refinaria de 
açúcar das Américas. O complexo atual da refinaria, chamado de Domino 
Sugar Refinery, data de 1882, quando lá aportavam centenas de navios tra-
zendo açúcar para ser distribuído às fábricas em toda a América do Norte. 
A refinaria, inclusive, permaneceu em operação até 2004, quando passou 
por um processo de reurbanização, sendo alguns dos seus edifícios classi-
ficados como marcos históricos em 2007. Somente em 2017, o seu prédio 
principal foi demolido. Nessa ocasião, a artista norte-americana, de ori-
gem afrodescendente, Kara Walker foi convidada a confeccionar uma ins-
talação no interior da refinaria. Ela então elaborou uma enorme esfinge 
revestida de açúcar a qual nomeou de A Sutileza ou o Maravilhoso Sugar 
Baby: uma homenagem aos artesãos não remunerados e sobrecarregados de 
trabalho que refinaram nossos sabores doces dos canaviais para as cozinhas 
do Novo Mundo (Figura 11). 

Comentando a instalação concebida por Walker, a pesquisadora de estu-
dos culturais da América do Norte Ilka Sall54 lembra que,

Referindo-se à sua obra como uma sutileza dentro da tradição das 
esculturas de confeitaria medievais e modernas, Walker destaca seu 
caráter como uma alegoria política culinária semelhante às elabora-
das figuras de animais e construções grandiosas de açúcar que enfei-
taram as mesas aristocráticas da Europa do século XIII ao XVI; seu 
Maravilhoso Bebê de Açúcar foi concebido não apenas para encantar, 
mas para transmitir uma mensagem.55
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Figura 11. A Subtlety

Fonte: The New York Times, foto de Sara Krulwich

Feita com 40 toneladas de açúcar branco, a instalação contava com 
uma peça central que, consoante à escritora e cozinheira britânica Rudy 
Tandoh, expunha a “extravagância caricatural da fetichização dos corpos 
das mulheres negras e da mercantilização de sua carne e o consumo bran-
co de mão de obra negra”.56 Em torno de sua estátua, Walker instalou 15 
estatuetas, também feitas em açúcar e em tamanho natural de meninos ne-
gros. Através dessas estatuetas Walker referiu-se aos Blackamoros – objetos 

“decorativos” emergentes justamente no período das Grandes Navegações, 
que utilizavam figuras, geralmente de homens negros e “não europeus”, 
em posições de subserviência. Representados por sua exoticidade e usados 
como um “estilo artístico” das classes dominantes, na Europa e nas Amé-
ricas, vemos encarnadas nessas peças a inumanidade a que foram subme-
tidos os povos africanos escravizados.

A citação aos blackamoros feita por Walker buscou, ainda, aludir provo-
cativamente aos exemplares contemporâneos, produzidos em série e feitos 
de materiais de baixo valor pela indústria chinesa. Com isso, a artista 
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aponta para uma dupla desqualificação: a da mão de obra de todos os que 
“trabalham” para o consumo efêmero e descartável das elites, bem como 
sua desvalorização por trabalhar na produção de mercadorias baratas. E, 
acrescentando, a desqualificação destas pessoas que, no âmbito da referên-
cia de base branca e europeia, foram destituídas de sua historicidade.

Neste horizonte de indagações, também o artista brasileiro Tiago 
Sant’Ana propõe experimentações que discutem as relações violentas e 
invisibilizadas do trabalho escravo com a produção do açúcar, sobretudo 
no Recôncavo Baiano, e o poder econômico que essa produção “promoveu” 
nessa região. No século XVI, em razão da cultura dos canaviais, Salvador 
cresceu como a capital de toda a Colônia, e o Recôncavo Baiano passou, 
assim como na época Pernambuco (originalmente chamado de Nova Lusi-
tânia, como fiz menção à Capitania de Duarte Coelho), à posição de centro 
político e econômico do Brasil Colônia. Em sua performance Doce X (Fi-
guras 12 e 13), apresentada no Seminário Corpo em Prospecção,57 em 2010, 
Sant’Ana, após derramar açúcar em calda pelo corpo, embala a si mesmo 
propondo um gesto de autorreferência à alegoria do consumo, aos fetiches 
da mercadoria.

Figuras 12 e 13. Performance Doce X ou Nego Bom, Tiago Sant’Ana

 Fonte: Heráclito e Sant’Ana (2011)58
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Walker e Sant’Ana interrogam, em seus processos artísticos, algumas 
das violentas tensões psicossociais, econômicas, políticas e culturais asso-
ciadas à construção das identidades étnicas nas Américas, a partir das prá-
ticas de exploração coloniais iniciadas com as plantações de cana cana-de 
de-açúcar, dependentes da importação forçada de mão de obra de povos 
provenientes do continente africano. 

De acordo com os sociólogos Immanuel Wallerstein e Aníbal Quijano,

Foi o apátrida nos Estados, em primeiro lugar, dos Estados das Amé-
ricas, que tornaram possível que a etnia emergisse como um bloco 
de construção do moderno sistema-mundo. Etnicidade é o conjunto 
de fronteiras comunitárias nas quais em parte somos colocados pelos 
outros, em parte nos impomos a nós mesmos, servindo para localizar 
nossa identidade e nossa posição dentro do Estado.59

A etnicidade, segundo Wallerstein e Quijano, é um conceito que reporta 
à invenção de categorizações das diferenças entre os grupos étnicos “não 
europeus”, como os índios, os negros e os mestiços, os quais emergem ao 
longo da constituição do sistema-mundo moderno. Encontramos a etnici-
dade elaborada na arte de Walker e Sant’Ana mostrando que os legados da 
escravidão, ou seja, os modos de produção que deram origem ao modelo 
econômico, social e cultural que herdamos, permanecem persistentemen-
te, embora não evidentes, nas estruturas contemporâneas de produção, 
acumulação e distribuição de bens. Essas estruturas continuam a ser 
orientadas pelos modelos nórdicos e europeus no âmbito das ideologias 
que circulam em torno dos povos que trabalharam nos canaviais e planta-
tions, produzindo forçosamente os alimentos doces que foram consumidos 
nas Américas e na Europa. Esses alimentos, que passaram a despontar 
como supérfluos na alimentação contemporânea, ditada por uma racio-
nalidade envolta pela funcionalidade químico-nutricional capaz de ditar 
uma objetividade útil para a escolha de alimentos “saudáveis”, agudizam 
ainda mais a nossa percepção da crueldade a qual foram submetidos os 
povos afrodescendentes e indígenas, assim como asiáticos e outros, que ti-
veram suas diferenças, histórias, aprisionamentos e desvalorização cons-
truídas e tomadas sob a narrativa, o olhar e as ações dos colonizadores. 
Podemos estender essa reflexão a todos – adultos e crianças – que hoje 
colhem cacau nas periferias para abastecer os espaços sofisticados de pro-
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dução e venda de chocolates na Europa. Vemos, assim, que muito pouco 
mudou num mundo capitalista, moderno e atualmente globalizado. 

Pensando em tudo isso, podemos retomar a reportagem que analisáva-
mos, identificando algumas das categorizações alheias – particularmente 
descritas de modo pejorativo – à identidade de base ocidental, com a qual 
os repórteres se definem frente à comunidade entrevistada. Segundo as 
palavras dos repórteres:

FORTALEZA, Brasil — Gritos de crianças soavam na manhã quente 
e úmida, enquanto uma mulher empurrava um carrinho branco e re-
luzente pelas ruas esburacadas e repletas de lixo espalhado. Ela fazia 
entregas em algumas das casas mais pobres desta cidade litorânea, 
levando sobremesas lácteas, biscoitos e outros alimentos industriali-
zados aos clientes situados em seu trajeto. 

Celene da Silva, 29, é uma de milhares de revendedoras porta a 
porta da Nestlé que ajudam o maior conglomerado de alimentos in-
dustrializados do mundo a expandir seu alcance para 250 mil casas 
nos recantos mais longínquos do país. 

[…]
Ela apontou para uma casa e sacudiu a cabeça ao lembrar o modo 

como o chefe da família, um homem com obesidade grave, morreu 
na semana anterior: “ele comeu um pedaço de bolo e morreu en-
quanto dormia”, recordou.

Enquadrada numa categorização étnica distinta da dos repórteres, pois 
estes sugerem não viverem nos mesmos lugares que a entrevistada, tampou-
co terem escolhido trabalhar com os mesmos objetos e objetivos que ela e, 
ainda, ver o mundo e consumir à sua maneira, Celene da Silva é também des-
crita pelos repórteres como alguém que fala coisas esquisitas. Tal é a história 
que, segundo eles, ela conta sobre um homem que morreu comendo bolo e, 
também, a cena na qual essa narrativa foi interpretada, pois os repórteres 
usam o gesto corporal de Celene, que, segundo eles, “sacudiu a cabeça” ao 
final do relato, como uma estranha confirmação do que ela acabara de dizer. 

Mas o que tudo isso quer dizer? Afinal, também ficamos tentados a 
perguntar: quem morreria por ter comido bolo? 

Para responder a essas perguntas, ou seja, ao que suponho que os 
repórteres tiveram a intenção de dizer, precisarei convidar você, leitor, 
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a percorrer um pouco mais no exame de uma nova representação com a 
qual ainda não havíamos nos ocupado. Trata-se do açúcar visto como ve-
neno. Para fins de situarmos historicamente a origem dessa representação, 
devemos voltar a examinar o período em que se processa a cultura de 
massas, ou seja, a segunda metade do século XX.

Assim como ocorreu ao movimento da Arte Pop, questionando os objetos 
da cultura popular, também outros movimentos com questões em torno das 
instituições culturais, políticas, econômicas, dentre outras, sobrevieram na 
mesma época. Esses movimentos, embora não homogêneos, tiveram como 
eixo a contestação aos sistemas instituídos, sendo, por isso, nomeados de 
contraculturais.

No Estudo sobre a contracultura e sua influência na publicidade brasileira 
(1965-1977), Orivaldo Leme Biagi60 (1985, p. 353, grifo do autor) diz:

É difícil definir toda a extensão do termo contracultura, pois os gru-
pos que a compunham não apresentavam uma unidade. Alguns au-
tores realizam, inclusive, divisões mais específicas sobre os grupos 
de contestação da década de 60, como é o caso de Peter Clecak, que 
chama de “Movimento” o conjunto de ações não conformistas pra-
ticadas nos Estados Unidos neste período, dividindo-o assim: “o mo-
vimento negro, o movimento estudantil, a nova esquerda, o movimento 
feminista, a contracultura”.

Observamos que esses movimentos emergem

[…] a partir de inúmeras correntes filosóficas e políticas (existen-
cialismo, situacionismo, nova esquerda etc.), da formação de subcul-
turas jovens (do qual o movimento hippie seria o mais expressivo) 
e, logicamente, da busca por novas formas de experiências de vida 
(sexo, drogas, comunidades alternativas, religião oriental etc.). 

Tais movimentos também estariam dispostos a contestar os modos de 
consumo dos alimentos, segundo suas filosofias de vida. Fosse na busca 
por eternizar a juventude, fosse com ênfase na vida comunal ou mesmo 
no misticismo oriental, entre os movimentos contraculturais podemos 
destacar a dieta macrobiótica. De origem zen-budista, a macrobiótica 
foi introduzida na Europa e na América do Norte, nos anos 1960, pelo 
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japonês George Ohsawa. De acordo com um site brasileiro sobre a ma-
crobiótica61 (a mesma origem é corroborada pela Wikipédia no verbete 
macrobiótica), Ohsawa teria seguido a tradição do sábio Ekken Kaibara 
(1630-1716), segundo a qual “cada um tem a vida em suas mãos, a doença 
nunca surge sem razão ou as calamidades advêm daquilo que dizemos e a 
doença daquilo que colocamos na boca”.62

Lembrando que o açúcar não é originário do Japão, tampouco se insere 
em suas tradições milenares, não devemos estranhar que não fizesse parte 
da dieta macrobiótica. Aliás, Laura Mason comenta que o açúcar e “a no-
ção de confeito [foram levados] pelos portugueses ao Japão”63 no século 
XVI, de onde o termo konpeito (confeito em japonês) passou a nomear 
doces pequenos feitos em açúcar. Cabe lembrar que também o cristianis-
mo foi levado ao Japão pelos portugueses no mesmo período. A religião 
ocidental foi, entretanto, intensamente combatida no século XVII pelas 
políticas de forte reação tradicionalista do período, voltadas para um na-
cionalismo pró-imperial e com base nos preceitos religiosos do budismo.64 
Essa reação tinha como um de seus objetivos expulsar todas as influências 
estrangeiras da cultura japonesa, incluindo, dentre outros elementos da 
cultura ocidental, as religiões e a comida.65

Dessa maneira, fica claro que a macrobiótica rejeitou o açúcar, com 
destaque para o açúcar refinado, que nela é considerado um causador de 
doenças, de encurtamento de vida. Assim explica o site de macrobiótica, 
com texto atribuído ao médico Márcio Bontempo:

O corpo humano não necessita de açúcar branco. O que é realmente 
necessário é a glicose, ou seja, a menor partícula glicídica dos car-
boidratos. A glicose, por sua vez, é importante para o metabolismo, 
pois produz energia ao ser queimada. Embora se diga que o açúcar é 
energia, sabemos bem que a citação é apenas modesta, pois, na ver-
dade, deveríamos dizer que o “açúcar é superabundância de energia 
química concentrada”, e eis aí o problema: açúcar é sempre excesso 
de energia, além das necessidades reais, e este excesso tende a depo-
sitar-se, a exigir trabalho orgânico extra, a diminuir o tempo de vida, 
pois a célula só usa o que se necessita, todo o resto passa a “estorvo” 
metabólico.66
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Vemos que a ideologia por trás da representação do açúcar nessa des-
crição converge para o seu estatuto de produto químico, não natural, que 
age contra a vida e a saúde, assumindo, assim, um valor simbólico para 
o açúcar. Essa é uma tradição inculcada no Ocidente, desde pelo menos a 
adoção da macrobiótica. 

Vale especificar que essa ideologia do açúcar, assumido enquanto um 
veneno, conectou-se ao escritor e ativista norte-americano William Dufty, 
que protagonizou uma ampla difusão da noção de que o açúcar era uma 
droga, e a sua utilização, um vício perigosíssimo. Com sintomas de hipo-
glicemia – um distúrbio que durante a crise pode demandar o consumo de 
açúcar –, conta-se67 que Dufty adotou a dieta macrobiótica e, algum tempo 
depois, passou a realizar pesquisas com o intuito de comprovar que o açú-
car era uma droga tão perigosa quanto a heroína. Como vimos, o uso das 
drogas foram uma parte relevante dos movimentos contraculturais. Tam-
bém, independentemente do conceito que hoje temos em relação às drogas, 
é curioso perceber que Dufty usou, então, uma parte do movimento con-
tracultural colocando-o numa direção de colisão a outra. Assim, no livro 
Refined sugar: the sweetest poison of them all,68 publicado em 1975, o autor 
busca apresentar uma história do mundo segundo a produção e o consumo 
do açúcar, com o intuito de mostrar os seus efeitos delirantes e deletérios 
para os indivíduos. 

A recepção aos argumentos de Dufty ganhou críticas tanto positivas quan-
to negativas. As positivas enfatizaram, como vimos no site da macrobiótica, 
doenças causadas pelo açúcar, e, decerto, o significado do açúcar como um 
causador de vícios e delírios, assim como as drogas. Já as negativas desenvol-
vem-se por meio de argumentos variados. Um exemplo é o trabalho pedagó-
gico do cientista de alimentos Robert Shewfelt,69 no qual a pesquisa de Dufty 
é criticada sob a alegação de ausência “de um equilíbrio entre a pesquisa 
bibliográfica e a de laboratório”.70 

Outros, como o historiador Mark Pendergrast, criticaram Dufty realçan-
do o modo excessivo que este ativista atribuiu o papel maléfico do açúcar a 
uma variedade imensa de doenças.71 

Uma crítica particularmente interessante é realizada no livro Changing 
attitudes about what we eat72 (Mudando atitudes sobre o que comemos), do 
sociólogo Michael Oakes. Nesse livro, o autor tem como objetivo demons-
trar como uma variedade de eventos históricos ou políticos, midiáticos ou 
motivados por personalidades moldam nossas visões sobre o que seria a boa 
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nutrição. Oakes aborda a construção social do que nomeou bad foods, ou 
maus alimentos, mencionando o livro de Dufty. Assim diz: 

Sugar blues destaca-se mais do que qualquer outro trabalho anterior 
ou posterior em termos das suas tentativas de vilipendiar o açúcar: 
o autor (William Dufty) descreveu o açúcar literalmente como um 
flagelo para a humanidade. Dufty implicou a sacarose como sendo 
um contribuinte para uma variedade de doenças mentais, como a es-
quizofrenia, o vício e o alcoolismo. Dufty argumentou que o que foi 
percebido como feitiçaria há várias centenas de anos pode, de fato, 
ter sido devido a uma loucura causada pelo consumo de açúcar. Adi-
cionalmente, um estudo de caso foi feito por Dufty para o açúcar ser 
uma possível causa da peste bubônica... tuberculose, suicídio, epi-
lepsia, crime, divórcio, calvície, impotência, varizes, e naturalmente 
câncer... Além disso, neste mesmo tratado algumas das cargas mais 
comuns contra o açúcar foram descritas, incluindo, naturalmente, 
hipoglicemia... hiperatividade, deficiências vitamínicas... obesidade, 
doença cardíaca, cáries, úlceras e diabetes mellitus.73

Supondo, assim como mostrou Oakes, que as influências dos discursos 
negativos sobre os açúcares tiveram o seu mais decisivo impulso a partir da 
narrativa de Sugar blues, podemos pensar sobre os seus impactos em socie-
dades onde a produção do açúcar foi estruturante, como ocorreu às ilhas 
caribenhas – algumas ainda hoje mantendo o status de colônia –, originadas 
pelos sistemas de plantation (sistema agrícola de monocultura de cana-de-

-açúcar de exportação, mediante a concessão de latifúndios e mão de obra 
escrava) –, e o Brasil, formado por núcleos com base nos engenhos de açúcar. 
Como nos países industrializados, sobretudo na América do Norte, onde a 
narrativa de Sugar blues teria tido maior aderência e onde a utilização do 
açúcar de cana foi sendo substituída pelas monoculturas de milho e pelos 
sabores artificiais, temos, evidentemente, que, a partir de uma perspectiva 
eurocêntrica e etnicista, as populações associadas às antigas regiões caribe-
nhas que forneciam a cana-de-açúcar como matéria-prima e as periferias 
açucareiras como o Brasil passariam a ser concebidas segundo a aura do 
declínio econômico e simbólico. 

Partindo dessas constatações, retomamos a análise sobre a postura dos 
repórteres diante da insistência da jovem brasileira em defender a qualida-
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de nutricional dos produtos da Nestlé e no âmbito geral de sua análise sobre 
esta moça e a sua comunidade, enfatizando: (a) que a avaliação dos repórte-
res se mostra influenciada pelas representações dos maus alimentos difun-
didas no domínio da cultura popular dos países centrais da modernidade, 
até porque e como já vimos, as tradições anglo-americanas não carregam 
as heranças milenares dos doces feitos com cana-de-açúcar, não tendo sido 
um problema destituí-las de valor histórico; (b) que essas representações se 
associam à conotação de junk food (ou comida lixo)74 que estes usam, inclu-
sive, no título do artigo; (c) que essa ideia de “lixo” permeou a narrativa dos 
repórteres e talvez tenha autorizado a sua abordagem depreciativa da co-
munidade avaliada, e (d) que os repórteres pouco observaram que estariam 
tratando de universos culturais muito distintos – o deles (relativo à cultura 
norte-americana) e o da entrevistada (relativo à cultura brasileira) –, os 
quais seguem tendo práticas e representações bastante distintas – o deles 
sendo a expressão de modernidade e futuro, o dela sendo a contraexpressão 
daquele, ou seja, a colonialidade e o atraso – acerca do consumo de açúcar, 
de suas memórias e vicissitudes. 

Algo importante a destacar nesta reportagem é a pequena amostra 
de evoluções nas representações sociais sobre o açúcar a partir das pers-
pectivas distintas do consumo de alimentos doces pelos repórteres e pela 
entrevistada que foram construídas historicamente segundo culturas di-
ferentes. De um lado, podemos perceber a ideologia de Sugar blues que 
permeia o pensamento dos repórteres (embora estes pareçam não ter 
consciência disto) quando quiseram dizer que “alguém comeu bolo e mor-
reu enquanto dormia”. Já para Celene, pouco sentido faria não acreditar 
numa empresa como a Nestlé, nos seus rótulos, nos seus produtos, sua 
ciência, sua estética e assim por diante. Mas isso ainda não é tudo. 

Proponho que façamos um esforço extra, buscando entender melhor as 
posições que estamos analisando, observando-as segundo os demais atribu-
tos da americanidade apresentados por Quijano e Wallerstein: a colonialida-
de, as relações centro-periferia e, por fim, o valor do novo.

Começaremos pelo primeiro, ou seja, a colonialidade, e seguiremos ana-
lisando os demais até chegarmos às nossas considerações finais.

Em 1934, ao publicar Nordeste,75 Gilberto Freyre analisou muitos dos des-
dobramentos políticos, culturais e sociais do que chamou de “civilização do 
açúcar” ou do que “foi, por algum tempo, o centro da civilização brasileira”. 

Como aponta a resenha de Carolina Cantarino: 
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A proposta do livro, segundo Freyre, [foi] realizar um estudo ecoló-
gico sobre o Nordeste brasileiro. Não o “outro Nordeste” das secas, 
do semiárido, do sertão cujas atividades principais são a pecuária e a 
plantações de algodão. Mas o Nordeste que se estende do Recôncavo 
Baiano ao Maranhão, cujo centro é Pernambuco e, particularmente, 
a cidade do Recife. Esse Nordeste cuja estrutura é baseada na escra-
vidão, no latifúndio e na monocultura canavieira. E que, segundo 
Freyre, por algum tempo foi o “centro da civilização brasileira”.76

Como se sabe, a historiografia brasileira nos diz que o “ciclo”77 do açú-
car iniciou-se no Brasil quando Portugal, buscando povoar a imensa colô-
nia e evitando que suas terras fossem invadidas por outros exploradores e 
colonizadores, ofereceu grandes extensões de terras (latifúndios) para a 
plantação de cana-de-açúcar. 

Como expliquei na segunda publicação do Gastronomia, Cultura e Memó-
ria, “no início da era do consumo de açúcar na Europa, Lisboa tornou-se a ca-
pital do refino”,78 mas, em seguida, Flandres e Amsterdã, onde Portugal man-
tinha relações comerciais e vários entrepostos, tornaram-se interessadas na 
exploração e venda do açúcar e passaram a centralizar em suas refinarias 
a distribuição na Europa. No contexto da Dinastia Filipina e a partir de 1580, 
ocorre a união entre as monarquias de Portugal e da Espanha, na chamada 
União Ibérica, sendo este o momento em que os holandeses declararam a sua 
independência do domínio espanhol e tomaram o monopólio português no 
Atlântico e no oceano Índico. Entre os efeitos dessa virada de poder esteve a 
ocupação do Nordeste brasileiro, mais especificamente de Pernambuco, e de 
suas lavouras de açúcar pelos holandeses. 

No entanto, a economia açucareira portuguesa sofre o seu primeiro de-
clínio somente a partir da segunda metade do século XVII, justamente com 
a expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro. Esse período coincidirá, 
não por acaso, com os diferentes destinos das colônias americanas, segundo 
os modos de colonialidade ibéricos (aqui incluo espanhóis e portugueses) e 
britânicos, como destacaram Wallerstein e Quijano.

De acordo com esses sociólogos, quando os colonizadores britânicos 
desembarcaram nas Américas, as tendências sociais e intersubjetivas da 
transição para o sistema capitalista já estavam em curso por causa das revo-
luções burguesas que ocorriam na Europa. A América Ibérica, diferentemente, 
buscou antes um processo de criação de Estado centralizado (como foi a 
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União Ibérica), sendo financiado pela exploração de riquezas metálicas e 
do trabalho escravo em suas colônias. Logo, segundo os sociólogos, não 
teriam realizado investimentos na sua produção local. Como resultado, 
explicam, no século XVII e nos primórdios do sistema-mundo moderno, 

“a Espanha [e Portugal] perdeu a luta europeia para a Holanda e, sobre-
tudo, a Inglaterra”,79 iniciando, desde então, o processo de periferização 
de suas metrópoles e colônias.

As sociedades que resultaram de tais processos de colonização não são 
apenas diferentes, mas marcadas pela desigualdade de recursos, de pro-
dução de tecnologias e valores de consumo. De acordo com Almir Cezar 
Baptista Filho, 

Ao contrário de teorias positivistas da modernização e desenvol-
vimento capitalista, Wallerstein não atribui estas diferenças a 
um atraso de certas regiões face a outras, que a própria dinâmica 
do sistema tenderia a apagar, mas à própria natureza do sistema 
mundial. Ao sistema mundial é inerente uma divisão entre  cen-
tro, periferia e semiperiferia, em função da divisão de trabalho entre 
as regiões.80

Segundo a perspectiva wallersteiniana, o sistema-mundo moderno 
fundamenta-se no processo de periferização, segundo o qual ao centro 
correspondem as áreas de desenvolvimento tecnológico e que produzem 
produtos sempre mais complexos, enquanto à periferia conformam-se as 
regiões que fornecem matérias-primas, produtos agrícolas e força de tra-
balho para o centro. 

Essas explicações nos levam a vislumbrar as razões pelas quais os mo-
delos tecnológicos da indústria da alimentação – como as embalagens, suas 
informações e tabelas nutricionais nos rótulos, o investimento em design, 
voltado não somente para a conservação e o armazenamento de produtos, 
mas para o seu embelezamento – conformam capitais simbólicos que car-
regam as ideologias e representações da modernidade propagados pelos 
países centrais que são assimilados nas periferias. Nesse processo, devemos 
também enfatizar o valor do novo, da novidade e, consequentemente, o 
conflito gerado com as tradições. 

No que concerne ao valor das tradições no sistema-mundo moderno, 
Wallerstein e Quijano nos dizem que, inicialmente, o processo de perife-
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rização teria atingido áreas no entorno europeu, como ocorreu à Polônia e 
à Sicília. No entanto, explicam, nessas regiões as forças das comunidades 
agrícolas existentes e de suas nobilidades indígenas anteriores eram consi-
deráveis. Desse modo, ao enfrentarem a reconstrução de suas instituições 
econômicas e políticas, impostas pela periferização, essas comunidades ti-
nham como localizar a sua resistência cultural à exploração capitalista por 
meio de sua historicidade, de suas tradições, do seu passado. 

Nas Américas, do século XVI ao XVIII, diferentemente, não só a sua posi-
ção geossocial estaria fora de um sistema cultural, histórico, socioeconômico 
e geopolítico já existente, mas a destruição da população indígena e da im-
portação da força de trabalho foi tamanha que o processo de periferização 
realizou-se menos como reconstrução do que como construção. Neste senso, 
não obstante a americanidade ser constitutiva das identidades nas Américas, 
por ser um processo em constante mutação, a sua essência é, por princípio, 
um fazer-se constante, numa atração pelo futuro, pelo novo e pela novidade. 

Daí emergiu a ideia de que “tudo que fosse novo e mais moderno seria 
melhor”81 e a visão de mundo paradigmática, já amplamente institucionali-
zada, de que “a modernidade é prova de sucesso econômico”.82 Essa visão de 
mundo nos serve para refletir sobre a fragilidade das tradições. Essa fragili-
dade também ocorre na América do Norte, porém lá esse vazio é constante-
mente preenchido pelos lugares de memória inventados, sempre produzidos 
como mercadorias, e há também o vínculo com o futuro, expresso pela tecno-
logia e sua atualização constante. Já nas periferias americanas a fragilidade 
se expressa no fosso do seu confronto com as tecnologias e os modelos econô-
micos propostos pelos países centrais da modernidade. Lembrando que a tec-
nologia, ademais, esteve sempre atrelada ao capital econômico e simbólico 
dos produtos e mercadorias que os países centrais da modernidade difundem 
globalmente e ao mesmo tempo se distanciam das periferias, criando novas 
tecnologias para novamente se diferenciarem. 

Com tudo isso, podemos concluir que não constitui, portanto, qualquer 
obviedade que as periferias possam resistir facilmente às forças impostas por 
esses modelos, até porque as bases deste sistema-mundo (na conceituação 
teórica de Wallerstein e Quijano) estão apoiadas em suas próprias contradi-
ções e fragilidades, onde são conformadas as dependências das identidades 
periféricas às dos países centrais e vice-versa.

A absorção de modas representa então uma parte relevante da identi-
dade periférica e semiperiférica. Um exemplo dessa incorporação pode ser 
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visto na plaquinha que está colocada, quase imperceptível, na porta de uma 
casa (Figura 14) na comunidade que Celene da Silva vende os seus produtos. 
Talvez nem Celene nem sua fi lha a tenham notado no momento em que 
passam por ela, e o fotógrafo registra a imagem para a capa da reportagem 
do The New York Times. Na plaquinha vemos anunciado: “Vende-se mousse”. 

Figura 14. Detalhe de fundo da foto em que Celene da Silva e a fi lha Sabrina 

entregam produtos Nestlé em Fortaleza (Brasil)

 Fonte: The New York Times, foto de William Daniels

Essa imagem nos revela muito acerca de nossa cultura de absorção de mo-
delos, que abrange, na verdade, não só os produtos alimentícios das transna-
cionais, mas outras tipologias com nomes estrangeiros, como comentado 
na introdução. 

Essa plaquinha mostra, a valer, que o que mais importa é sobreviver à 
vida e, se para isso for necessário vender doces, que seja. Mas essa afi rmação 
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não é uma máxima econômica ou uma obviedade qualquer. Com efeito, a es-
colha do que vender nos revela a importância dos doces em nossas tradições, 
mesmo que essas sejam tão pouco associadas à história, ao menos oficialmen-
te. A própria ideia de historicizar a memória dos povos enquadrados por sua 

“diferença” étnica daquela dos europeus é um elemento extremamente frágil, 
como mostram as obras de Kara Walker e Tiago Sant’Ana. Porém, que seja 
dito, as nossas histórias e memórias se revelam silenciosamente através do 
nosso apreço pelo açúcar. Comer doces é prova da nossa identidade arcaica 
que sobrevive e resiste. Os doces adoçam e amaciam a dureza da vida e, 
por que não também, os discursos e representações negativas e esnobes 
acerca de nossa posição periférica. O açúcar e suas tradições, enfim, sobre-
vivem, conforme busco mostrar na última parte dessa reflexão. 

OS AÇÚCARES EM NOSSAS PRÁTICAS COLETIVAS

Depois deste longo percurso, no qual apresento novas formas de enxergar 
o açúcar em nossa cultura, chego a um ponto de inflexão para pensar que, 
mesmo que nossa americanidade – sempre em movimento, em busca do 
novo, fascinada pelos maquinários da modernidade – tenha precedência, 
não nos esqueceremos das nossas tradições da doçaria. Diferentemente, ao 
invés de apagá-las numa não memória, penso que tendemos a amalgamá-

-las com novas roupagens. Esta amálgama é como discuti em minha intro-
dução ao primeiro livro de Gastronomia, Cultura e Memória. Ali mencionei 
a pesquisa de Nancy Pollock83 sobre a identidade alimentar dos povos do 
Pacífico, que também foi impactada pelos modelos hegemônicos da indús-
tria da alimentação contemporânea. Como disse:

No seu estudo, Pollock mostra que a transnacionalidade – termo que 
se refere ao movimento de grupos étnicos indo de um lugar a outro 

– não é disruptiva se confrontada pela homogeneização alimentar 
característica da ordem global. Em verdade, o que Pollock nos diz 
é que as tradições alimentares de um grupo podem acomodar-se e 
exprimir-se na nova ordem globalizada.84

Tal acomodação é o que chamei de amálgama, de modo que, no hori-
zonte de nossa americanidade periférica, não é tanto a desvalorização de 
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nossa doçaria tradicional o que devemos levar em conta, mas, antes, a pos-
sibilidade de vê-la sobrevivendo em novas modas e formatos. Logo, embora 
efêmero, interno, solúvel, maleável, assumindo diferentes estágios e for-
matos, o açúcar permanece sendo um elemento central para a identidade 
alimentar brasileira, possibilitando que pessoas das mais variadas classes 
ainda consigam sobreviver vendendo produtos doces, uma vez que neles e 
com eles se manifestam os prazeres da vida, os ciclos festivos e as nossas 
mais diversas maneiras de comemorar – do latim com-memorare, ou seja, tra-
zer à memória. Vejamos, então, a partir de algumas manifestações artísti-
cas, como o açúcar se mostra um importante elemento cultural brasileiro.

Numa obra organizada pelo coletivo de artistas chamado OPAVIVARÁ! 
temos um exemplo muito especial das relações humanas que se dão em 
torno dos bolos de aniversário que foram confeccionados para o happening 
(uma espécie de encontro) intitulado Parabéns pra você, Mercadão de Madu-
reira (Figura 15). De acordo com o Instituto PIPA (Instituição que fomenta 
a arte contemporânea brasileira), 

OPAVIVARÁ! é um coletivo de arte do Rio de Janeiro que desenvolve 
ações em locais públicos da cidade, galerias e instituições culturais, 
propondo deslocamentos e inversões dos modos de uso e ocupação 
do espaço urbano, através da criação de disparos poéticos, ambien-
tes envolventes e dispositivos relacionais que geram experiências de 
cooperação, situações coletivas e momentos públicos.85

Figuras 15 e 16. Parabéns pra você, Mercadão de Madureira e um frame da 

entrega do bolo para um visitante

Fonte: OPAVIVARÁ! (2010)
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Foi neste campo abrangente de intenções que o happening (ou aconte-
cimento – que é uma expressão das artes contemporâneas onde a partici-
pação das pessoas é parte da experimentação artística) foi pensado, este 
sendo, também, parte da exposição Mapas Invisíveis, apoiada pela Caixa 
Cultural RJ e sob a curadoria de Daniela Name, em 2010. 

De acordo com Name, “os trabalhos criados para Mapas Invisíveis, con-
frontados com a malha urbana que abriga todos os cariocas, mostram como 
o Rio de Janeiro foi desde sempre uma cidade-projeto que teve na cultura um 
de seus principais motores”.86 Nesse horizonte de reflexão, o projeto buscou 

[…] promover o encontro da arte com esta cartografia subjetiva [da 
cidade], apostando que onze artistas e o coletivo convidados para 
esse desafio seriam capazes de localizar tempos, índices e regiões 
soterrados pelo lugar-comum, mas de suma importância para um 
mapa subjetivo e simbólico do Rio.87

Escolhendo o maior mercado popular das Américas, o Mercadão de 
Madureira, inaugurado no final da década de 1950, o Coletivo fotografou 
lojistas e propôs que os suportes para essas fotografias fossem o papel de 
arroz, para expô-las na forma de “bolos de foto”, que são, como explicam 
os artistas, bastante populares no subúrbio Carioca. 

Na Zona norte carioca, é muito comum as famílias comemorarem os 
aniversários de seus filhos aplicando um retrato da criança em papel 
de arroz. A imagem é impressa com anilina comestível, e o bolo é 
coberto com essa película, ganhando moldura de glacê tingido no 
mesmo tom e enfeites variados.88

Depois de nossa discussão anterior, na qual enfatizei que a dieta macrobi-
ótica e de origem japonesa teve um impacto considerável nos modelos norte-

-americanos que apoiaram a desvalorização das tradições do açúcar e o des-
prezo por este alimento, não deixa de ser curioso observarmos que o papel de 
arroz – produzido com farinha de arroz, que é uma tradição japonesa – tenha 
se tornado um suporte acessível e de baixo custo para a confecção de bolos 
no Brasil. No entanto, é importante lembrar que temos a maior população de 
origem japonesa fora do Japão, vivendo no país. 
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Mas o assunto mais importante deve ser notado na Figura 16: trata-se 
do gesto da mão que oferece uma fatia de bolo e a outra que a recebe. Nisto, 
o happening proposto pelo coletivo mostra a consumação do gesto nuança-
do de hospitalidade, no qual nós, brasileiros, podemos reconhecer como 
parte inerente aos nossos códigos sociais. O gesto, na cultura brasileira, é 
direcionado a qualquer pessoa (podendo estar próxima ou ser chamada a 
partilhar), independentemente de sua origem, de sabermos ou não o seu 
nome ou qual é a sua atividade laborativa. É um exemplo do ritual tradi-
cional da comensalidade brasileira no qual os atos de oferecer e de aceitar 
uma fatia de bolo – observando a sua beleza, recortando-o, aguardando a 
vez de ser servido, as escolhas de precedências e, enfim, o recebimento de 
uma fatia, que é saboreada em silêncio e na partilha – trazem consigo um 
momento de suspensão, no seio de uma sociedade hierárquica e desigual, 
perfazendo o seu oposto: a igualdade e a inclusão através do gesto de co-
mer juntos. Eis um dos predicativos mais importantes, querido e valioso da 
presença dos doces em nossa cultura! 

Ainda, refletindo sobre as virtudes e particularidades dos doces na cul-
tura brasileira, faço menção a duas outras investigações artísticas, ambas 
elaboradas pela artista brasileira Martha Lacerda.

Em Inventário (Figura 17) podemos observar uma imagem com for-
minhas usadas comumente como suportes para docinhos, tais como bri-
gadeiros, cajuzinhos, entre outros que estão preenchidos com pequenos 
objetos: um coração, uma aliança, dados coloridos etc. Segundo a artista, 
a qual eu entrevistei em 2018, este trabalho foi apresentado na Acade-
mia de Artes Rietveld (Holanda), em 1997, enquanto ela cursava sua resi-
dência para obtenção do Bacharelado em Artes. Durante esse período de 
quatro anos, a artista foi colecionando as forminhas que chegavam trazidas 
por amigos ou que eram encontradas por ela em lugares diversos, e assim 
surgiu o desejo de preenchê-las como se fossem “cadinhos” com pequenos 

“atributos” (coisas que, como capítulos de experiências em sua vida, foram 
contidas nas forminhas).

Assim, explicou: “Cada forminha guarda ou contém o testemunho de 
algo que foi vivido em algum momento na minha vida, momentos que não 
adiantaria fotografar, não caberiam em qualquer imagem”. As forminhas 
tornaram-se espaços para depurar e guardar coisas relacionadas a momen-
tos efêmeros que, por essas qualidades, a artista considerou necessário for-
malizar através da fotografia, suporte por meio do qual a obra foi exposta. 
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Aqui estamos diante de emoções e experiências vividas nas quais os doces 
são qualitativamente parte de coisas boas e memórias especiais que vive-
mos. Eles estão carregados de afetividade, portanto, os doces não são, em 
nossa cultura, meras mercadorias e nem importa que sejam doces feitos 
pela indústria. Os doces são elementos respeitados, independentemente de 
sua origem.

Figura 17. Inventário, Martha Lacerda (1997)

 Fonte: Foto cedida pela artista

A outra obra de Martha Lacerda foi intitulada Sala de Estar 3x4 (Figura 
18). Elaborada para a coletiva Vizinhos, em 2003, homenageando o artista 
brasileiro José Leonilson Bezerra Dias (1957-1993), Sala de Estar 3x4 teve 
como proposta manifestar sentimentos acerca dos limites da convivência 
da artista com seus pares (todos com diferentes propostas temáticas), in-
centivados por um grupo de curadores a conviverem por duas semanas 
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no mezanino da Galeria Vermelho, em São Paulo. Para tanto, a artista 
criou um território demarcado por uma variedade de rapaduras, de modo 
a referenciar o local no qual se sentava para conversar sobre o Leonilson, 
momentos que para ela significaram “o estar junto”. 

Figura 18. Sala de Estar 3x4, Martha Lacerda (2001)

 Fonte: Foto cedida pela artista

Mais uma vez, Martha Lacerda colecionou pacientemente cada tablete 
que chegou de diversas regiões do Nordeste. Ao serem montadas juntas no 
chão, as rapaduras revelaram uma diversidade de tons que nos levam a per-
ceber a importância do açúcar em diversas manifestações de nossa cultura. 
Trata-se de que, se a história do açúcar que viemos abordando até agora 
esteve falando mais do processo do seu refino e voltado para uma produção 
externa, agora podemos nos voltar para pensar sobre o seu consumo local, 
interno, brasileiro: uma história que foi muito pouco contada, por talvez 
ser considerada menor. Assim, recorro a Manuel Correia de Andrade89 e ao 
seu estudo sobre a produção açucareira. Ele nos diz que, no século XVI, o 
açúcar usado como alimento se popularizou no Brasil.
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À proporção que o povoamento se expandia através de áreas menos 
povoadas, sobretudo no sertão, expandia-se também a cultura da 
cana-de-açúcar, quer cultivada em pequenas parcelas, quer, às vezes, 
pelos próprios agricultores livres – pequenos proprietários ou rendei-
ros – com a finalidade de produzir os tabletes de açúcar, chamados 
em geral de “rapaduras”, e a cachaça. Essas unidades de produção 
eram os engenhos rapadureiros que permaneceram primitivos até o 
século XX, movidos a tração animal, em geral bovinos.90

Diferente das usinas de açúcar e dos grandes engenhos do litoral, essa 
produção era voltada para o consumo interno, produtos menos valiosos 
à época e muitas vezes hoje, bem como fundamentados em diferenças 
raciais, de classe, de renda, bem como de qualificação e valoração para o 
seu consumo. A Sala de Estar 3x4 da artista sustenta em sua fragilidade o 
peso de toda a diversidade de pessoas, sua singularidade e esforço, pois 
cada rapadura evidencia, além das histórias menores – no âmbito de uma 
historiografia mais imponente –, também a história das propriedades e 
qualidades da terra que se fazem expostas em suas diferentes cores e nu-
anças. Dependendo da época do ano, da umidade do solo, do período do 
plantio, entre outras variáveis ecológicas, os tabletes, que vêm de lugares 
diferentes e são doces feitos a mão, revelam, quando são colocados juntos, 
tonalidades diferentes nas quais vemos os indícios do solo onde a cana foi 
cultivada, as técnicas utilizadas em seu preparo e, sobretudo, a qualidade 
sutil de toda a diversidade que reúne a terra, o tempo, a história e as pesso-
as, gerações que nela habitaram e necessitaram. 

Vale sublinhar que, para a finalização da obra, a artista utilizou 900 table-
tes, que chegaram a São Paulo, encomendados de rapadureiros do Nordeste.

A obra sugere de modo tangível e intangível as especificidades dos 
nossos doces e da nossa cultura vinculadas aos açúcares que não podem 
ser comparadas ou inseridas nas práticas, sejam as da artificialidade dos 
açucares, sejam as do interesse econômico das commodities ou às dife-
renças de classes, luxos ou das tecnologias. A Sala de Estar 3x4 remete à 
nossa origem de terra trabalhada intensamente, com seus diferentes mati-
zes, numa cultura comum do açúcar. Mostra-nos também a sua delicadeza, 
nuança e fragilidade. 

A rapadura feita em calda de açúcar me leva a fechar as pontas deste 
longo estudo sobre a cultura do açúcar como um imenso compêndio. Nes-
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te foram revelados os seus lados doces e aqueles extremamente violentos 
da exploração dos corpos e das gentes; foi mostrado também o seu vínculo 
simbólico com a infância e o feminino – as mulheres são ainda afetadas por 
sua subjetividade cerceadora no sentido de torná-las dóceis, seres periféricos, 
objetificados, porém é também através do açúcar e dos seus produtos que 
muitas mulheres, como Celene da Silva, em tantas épocas e lugares, nas peri-
ferias americanas ou nos seus centros, puderam se empoderar e assim perfurar 
os espaços de violência e do que por isso não tinha nome para construir novos 
rumos e liberdades para as suas vidas. 

A história do açúcar evidenciou-se sujeita a certa manipulação histórica. 
Os povos que se sentiam à margem da cultura até o início da Idade Moder-
na, como os britânicos ou germânicos91 – lembrando que as tradições greco-

-romanas se tornaram as tradições ocidentais –, precisaram contar, ao seu 
modo, como se vincularam às tradições ibéricas, italianas e mediterrâneas 
que herdaram a antiguidade e a comensalidade do açúcar, e assim fizeram, 
negando essas tradições, por um lado, usando o chocolate como seu subs-
tituto (referência de sofisticação), e, por outro, os produtos artificiais como 
um exemplo do progresso e do futuro científico e tecnológico, a sua atuali-
zação constante. Mas essa manobra é apenas uma pequena manobra. Isso 
não deve nos afetar. Também não devemos ficar paralisados pelos discur-
sos que pretendem negativar, falar mal do açúcar e do seu consumo, nem 
mesmo ceder às representações negativas do açúcar. O açúcar de cana-de-

-açúcar é genuíno, faz parte de nossa identidade e história. Mais do que isso, 
resistir, mostrando a importância do açúcar em nossa cultura, é começar a 
contar a história a partir de um outro ponto de vista, com uma sociologia 
própria, não importada, e podendo contribuir com novas práticas e novas 
sociologias dentro da herança teórica de Quijano e do Giro Decolonial.

Por fim, como tentei mostrar, o açúcar é um elemento central das ame-
ricanidades: possibilitando resistências, as quais, desde o passado e ainda 
hoje, são meios de subsistência. Nas artes, o açúcar usado como suporte 
e tema, como denúncia das formas de exploração, me auxiliou também a 
argumentar que este alimento é um poderoso elemento de expressão dos 
afetos, convocando a memória e as experiências de partilha coletivas.
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Sobre a doçura sagrada
Cosme e Damião e as crianças

Renata de Castro Menezes

Desde 2013, meu grupo de pesquisa e eu temos corrido atrás de doce, expres-
são relacionada à devoção a São Cosme e São Damião1 no Rio de Janeiro. 
Ela significa incorporar-se a um grupo de crianças, que pode variar de 
tamanho e composição, e geralmente é supervisionado por um adulto ou 
adolescente mais velho para passar 27 de setembro, dia dedicado a esses 
santos, em busca de saquinhos repletos de doces, balas, pirulitos, chicle-
tes, pequenos brinquedos etc.2 Esses brindes são doados em calçadas, na 
porta de casas e edifícios, em escolas e creches, ou ainda pelas janelas 
de automóveis, que circulam com paradas estratégicas para a distribuição. 
Trata-se de uma grande festa de rua de fortes sentidos religiosos que dina-
miza a cidade, colocando milhares de pessoas em movimento.

Na pesquisa Doces Santos3, desenvolvida juntamente com dois orientan-
dos de doutorado em Antropologia do Museu Nacional/UFRJ, Morena Frei-
tas e Lucas Bártolo, com a colaboração de outros pesquisadores,4 procura-
mos estudar as especificidades dessa devoção que associa açúcar, santos e 
crianças. Portanto, não é apenas à gastronomia que comida e bebida podem 
interessar. Os estudiosos de festas de cunho popular, nas quais ambas se 
fazem muito presentes, engendram múltiplas formas de sociação e possuem 
várias dimensões simbólicas, também precisam considerá-las. ainda mais 
num caso como o da devoção a C&D no Rio, na qual os doces ocupam um 
lugar central.5 Este capítulo apresenta alguns dos resultados do esforço de 
compreensão que temos desenvolvido desde então.

OS SANTOS E SEU DIA

Antes, porém, de tratar dos doces, é necessário falar dos donos da celebração. 
C&D são apresentados nas enciclopédias como irmãos gêmeos, médicos da 
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região da Síria atual, perseguidos no tempo do imperador Diocleciano (sécu-
lo III d.C.) por praticarem gratuitamente curas milagrosas em nome de Cristo. 
Recusando-se a abandonar sua fé, foram martirizados e tornaram-se santos 
católicos, protetores de médicos e farmacêuticos, com seu culto difundido 
pela cristandade.6 

Em terras americanas, a devoção foi trazida por colonizadores euro-
peus para o contexto da plantation açucareira e associou-se a tradições 
africanas dos povos yoruba e banto, de culto à gemelaridade (relativo 
à gestação de gêmeos). Assim, onde houve no passado escravidão para 
plantio de açúcar, há hoje culto a Cosme e Damião, sendo destacada sua 
hibridização com o orixá Ibeiji – o orixá dos gêmeos, e com o estado de 
espírito infantil, o estado de erê.7 A partir dessas aproximações, suas fun-
ções se ampliam: se na Europa eles eram médicos e protegiam apenas os 
que curam, nas Américas eles também se ligam, pela influência africana, 
à guarda das crianças, dos partos duplos e da saúde dos gêmeos.8

No Brasil, a vinculação entre os santos e Ibeiji é tão intensa que ela se 
materializa em sua iconografia, isto é, na estatutária sagrada. Ao longo 
dos séculos, C&D passam a ser figurados como pessoas cada vez mais 
jovens, tornando-se, eles mesmos, crianças.9 Chegam mesmo a ganhar 
um irmão caçula, Do-um, aquele que, pelas tradições yorubanas, seria 
Idowu, o terceiro filho que tem que nascer após um parto duplo, para 
que a mãe não enlouqueça.10 Ou, numa leitura antropológica de cunho 
estrutural-psicanalítico, para que a alteridade entre os gêmeos se esta-
beleça, como o terceiro termo na relação.11 Cosme, Damião e Do-um são 
figuras importantes ainda no panteão da umbanda, onde se associam às 
ibeijadas – as entidades-criança.12

Trata-se, portanto, de santos muito relevantes, pois, além de ligados 
ao catolicismo romano, ao candomblé e à umbanda, estão presentes nas 
tradições do catolicismo brasileiro, do ortodoxo russo, grego e copta;13 em 
outras religiões de matriz africana, como xangô e batuque; em religiões 
ayahuasqueiras,14 ainda que envolvendo concepções ontológicas e cosmoló-
gicas distintas em cada uma.
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Figura 1. Altar doméstico na Tijuca, Rio de Janeiro, com as várias versões 

estatuárias de Cosme e Damião: mais “católicos” e como médicos; e com  

seu irmão Do-um e infantilizados. 

Note-se os doces em um prato aos pés das imagens: são três exemplares  

de cada um dos que serão ofertados por essa família dentro de seu saquinho.

Fonte: Acervo GPAD/Ludens. Foto de Renata Menezes (2013).

 Apesar de o culto ser nacionalmente difundido, são-lhe apontadas ca-
racterísticas específicas na cidade do Rio de Janeiro e no Grande Rio: en-
quanto em outros lugares os doces seriam distribuídos principalmente em 
torno de mesas, dentro de residências, terreiros e centros, e muitas vezes 
como complemento a um tipo de comida salgada, como o caruru, em ter-
ritório fluminense os doces teriam maior destaque e seriam guardados em 
sacos de papel ou de plástico com a efígie dos santos gêmeos, para serem 
distribuídos nas ruas.15 
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Figura 2. Crianças pegando doces em um carro no bairro de Olaria

Fonte: Acervo GPAD/Ludens. Foto de Lucas Bártolo (2014)

Entre nossos interlocutores em campo, na mídia e em referências 
bibliográficas,16 é recorrente a ideia de que a celebração tem perdido força 
nas últimas décadas, limitando-se a algumas áreas da cidade e da Baixa-
da Fluminense, tanto por transformações no estilo de vida urbano (menos 
crianças circulando pelas ruas, diminuição das calçadas, mais moradias em 
prédios do que em casas, mais problemas de segurança) como por dificul-
dades financeiras dos doadores em arcar com os custos da festa e, ainda, e 
talvez principalmente, por reconfigurações do pertencimento religioso, com 
o crescimento massivo da parcela evangélica da população, que condena a 
prática de doação de doces associados a santos como idólatras, demoníacas 
ou de feitiçaria.17 O doce que é santo e que traz alegria para determinados 
grupos sociais é considerado por outros como passível de trazer o mal. Assim, 
nas ruas encontramos a aceitação e o consumo de saquinhos e também sua 
recusa. Quais seriam, portanto, esses doces ora sagrados, ora perigosos que 
fazem essa festa? 
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APRESENTANDO OS DOCES

Para conhecer os doces de C&D, acompanhamos a compra, a preparação, a 
montagem e a distribuição de saquinhos e, do lado complementar, a coleta, 
o consumo e o armazenamento dos doces, junto a diferentes famílias e 
grupos. Aplicamos questionários, realizamos entrevistas curtas e em pro-
fundidade, fotografamos pessoas e coisas e efetuamos levantamentos em 
arquivos. No processo, frequentemente nós mesmo ganhávamos saquinhos, 
que decompusemos, registramos e analisamos.

Ao explorar o amplo material que reunimos, vimos que os doces mais 
frequentes na composição de um saquinho são: balas, bananada, cocada, 
doce de abóbora, doces de amendoim (pé de moleque e paçoca), maria-

-mole, pirulito, pipoca (de milho ou de arroz, também chamada de “cocô 
de rato”) e suspiro. Algumas pessoas destacam desse conjunto os “doces 
brancos” – cocada, suspiro, maria-mole –, dos quais fazem parte ainda 
o manjar, servido por alguns em pratinhos ou guardanapos nesse dia de 
festejos. Os doces brancos são associados à pureza das crianças, um termo 
ambíguo o suficiente para se referir não apenas às crianças da rua em 
geral, como às entidades-criança do panteão afro-brasileiro. Assim, as refe-
rências à brancura dos doces remetem a um certo grau de familiaridade dos 
interlocutores com religiões de matriz afro. Bolo e guaraná (a bebida “oficial” 
do dia, um refrigerante “nacional”) também podem fazer parte das ofer-
tas, porém são servidos, obviamente, fora dos saquinhos. 

Junto a esses doces, considerados “tradicionais”, ou “típicos”, aparecem 
o doce de leite, a jujuba e os chicletes, que, apesar de muito frequentes, 
não são vistos como característicos da data. Os chocolates, mais comu-
mente no formato de bombons, são muito valorizados, mesmo que menos 
recorrentes, e, quando presentes nos saquinhos, principalmente se de mar-
cas reconhecidas, operam como um sinal de distinção dos que são “bons”.

Além dos doces típicos que não podem faltar, dos não típicos que entram 
para fazer volume e dos doces que conferem distinção, um saquinho deve 
conter “novidades que as crianças adorem”, doces mais contemporâneos, 
descobertos ao longo do ano, observando aquilo que os mais novos da famí-
lia exultam em receber nas sacolas de brindes de aniversário dos colegui-
nhas. Assim, por meio da conexão entre festa de aniversário infantil e festa 
de C&D, os saquinhos se modernizam, e a lista de doces da festa vai sendo, 
ao menos parcialmente, renovada. 
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Na hora da compra, a seleção dos doces tem que dar conta dessas ca-
tegorias e, simultaneamente, garantir um saquinho cheio, com conteúdo 
igual para todos. Instaura-se uma espécie de tensão entre a vontade de dar 
um saquinho bom e a disponibilidade financeira do doador. É preciso consi-
derar o preço, a quantidade de sacos que se pretende doar e outras variáveis, 
como textura, frescor, sabor, tamanho e grossura, tanto para facilitar a 
ingestão das crianças – doces duros podem machucar ou são velhos – como 
para o arranjo dos saquinhos – preferindo-se aquilo que seja menor, mais 
fino e mais maleável. Outra diferença relevante no binômio custo/vontade 
é aquela entre “doce de pote” (embalado um a um) e “doce de caixa” (ven-
didos agrupados). Embora os primeiros sejam mais caros que os segundos, 
são eles os mais desejados, porque, ao ficarem mais protegidos nas suas 
embalagens, evitam que o saquinho “grude”, pelo contato com o açúcar em 
seu interior, e se rasgue, além de terem maior durabilidade.

Figura 3. Loja atacadista de doces em Madureira com carrinho carregado  

de “doces brancos”

Fonte: Acervo GPAD / Ludens. Foto de Izabella Bosisio (2014)
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Há pessoas que compram doces industrializados, mas fazem questão 
de que ao menos algo seja manufaturado, isto é, que elas mesmas ou que 
alguém próximo faça um doce especialmente para a data. Isso dá um to-
que especial aos brindes, deixando a marca do esforço pessoal nas gulosei-
mas doadas. São formas de tornar mais evidente, como nos lembra Marcel 
Mauss,18 que dar é, em certo sentido, dar-se. Curiosamente, os evangélicos 
interpretam o doce caseiro da mesma maneira, ainda que lhe atribuindo 
sentido negativo: doces feitos à mão são considerados mais perigosos, isto 
é, mais passíveis de serem ligados “à feitiçaria das religiões afro” que doces 
vindos de fábrica. Assim, o bolo, mesmo quando encomendado, é feito à 
mão e se torna um ponto de demarcação e um teste à convivência inter-

-religiosa: em muitas casas, as crianças só podem levar saquinhos e brin-
quedos se comerem o bolo que está sendo oferecido, demonstrando aceitar 
participar da celebração em sua totalidade. 

Figura 4. Saquinho a ser dado em Olaria, cuja montagem acompanhamos. 

Observa-se que, além de conter “doces típicos” – bananada, abóbora  

e paçoca –, a cocada, um “doce branco”, é caseira, isto é, foi feita pela 

própria doadora

Fonte: Acervo GPAD/Ludens. Foto de Thiago Oliveira (2015)
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Note-se que, se há ideais de composição dos sacos, que são seguidos e 
que provocam recorrências no conteúdo, cada um deles se configura como 
único, isto é, com características próprias resultantes das idiossincrasias e 
tradições dos doadores e de suas famílias, das possibilidades financeiras 
de cada ano, do universo de gostos infantis que se conheça e de outras 
variáveis contextuais. No caso de doação por pagamento de promessa, no 
entanto, a variação tende a se reduzir bastante, pois os parâmetros do que 
foi prometido devem ser cumpridos e tendem a constranger a quantidade, a 
qualidade e mesmo a forma de fazer a doação. 

DOCES TÍPICOS

Muitos dos doces considerados típicos da festa só são encontráveis em lojas 
especializadas (atacadistas de doces e balas) e em supermercados entre 
setembro e outubro de cada ano. Como lembra um consultor da área de 
gastronomia, em uma matéria d’O Estado de S.Paulo, isso acontece pois 
são doces que caíram em desuso, por um processo de “gourmetização” em 
curso no país:

“A maioria dos lugares onde esses produtos eram disponibilizados 
se transformou. As padarias, por exemplo, estão caminhando para 
se tornarem butiques de pães. As cantinas de escolas privadas dei-
xaram de comprar esses produtos, algumas nem mesmo permitem 
doces”, explica. “Isso não quer dizer que eles não tenham mercado, 
pelo contrário”.19

Segundo a mesma matéria, a existência de um nicho de mercado permi-
tiu que uma empresária do setor multiplicasse seus rendimentos: “Quando 
entrei no ramo [em 1997, comprando uma distribuidora de doces], encon-
trei alguns produtos que não via desde criança”. Em 2002, com a quebra 
de algumas indústrias que forneciam maria-mole, bananinha e doces de 
abóbora e de batata, ela adquiriu outra fábrica. “Percebi que esses produtos 
faltariam”, justifica. Sua produção aumenta a cada ano e, entre janeiro e 
junho de 2014, foi de cerca de 91 mil caixas de doces por mês, com fatura-
mento médio de R$ 554 mil. Ela afirmou só não vender mais porque não dá 
conta de aumentar a produção.20
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Vemos então que esses doces fora de moda e pouco sofisticados continu-
am mobilizando, ao menos uma vez por ano, não apenas as crianças, mas 
também os adultos. Para nós, foi revelador nos deparar com muitas pessoas 
verdadeiramente comovidas ao reencontrar, nos saquinhos recebidos por 
seus filhos, ou nas prateleiras onde pegavam os itens para compor os seus, 
os doces de seu passado, isto é, os sabores, texturas e aromas que marca-
ram sua infância e que provocam uma espécie de curto-circuito no tempo. 
Nesse sentido, uma das máximas da festa é que os doces têm tanto a capa-
cidade de produzir a alegria das crianças que os recebem como a de fazer 
com que os adultos voltem a ser crianças, em evocações da memória, ou até 
mesmo em termos comportamentais, participando da farra do dia, por vezes 
chegando a perder a compostura e a correr atrás de doces, se alegrando tam-
bém. É uma festa da alegria, aquela de quem dá e a de quem recebe.

Por outro lado, os doces típicos de C&D aparecem em Açúcar, obra 
de Gilberto Freyre de 1932,21 classificados como “doces de criança”, “doces 
de comer com a mão” ou “doces de comer ao longo do dia”, feitos com 
receitas e produtos da terra (coco, amendoim, abóbora), em oposição aos 

“doces finos”, às sobremesas de depois das refeições, geralmente feitas com 
receitas francesas e comidas por adultos com pratos e talheres. São “doces se-
cos”, isto é, que não melam e que por isso podem ser vendidos e comidos nas 
ruas, por não sujarem as mãos, ao contrário de compotas e outras iguarias 
que precisam ser consumidas em recipientes e que por isso tenderiam a ser 
consumidas nas casas. E, por fim, são “doces do tabuleiro das baianas”, as 
tias negras que em várias cidades – e, notadamente, como bem-documenta-
do, no Rio de Janeiro, antiga capital do país – tinham, num passado relati-
vamente recente, seus pontos em lugares nevrálgicos da cidade, marcados 
por intensa sociabilidade, com importante papel na vida política, social 
e cultural.22 

CONCLUSÃO: DOCES CONSAGRADOS

Se os tipos de doce consumidos no cotidiano contemporâneo das famílias 
mudou – a ponto de as crianças de agora dispensarem os doces típicos, 
jogando-os no chão, trocando-os com amigos ou mesmo guardando-os 
para os mais velhos da família –, é interessante perceber que o dia de C&D 
foi capaz de estabilizar como típico um repertório da cozinha brasileira, 
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consagrando-o e transformando-o em doçaria sagrada, isto é, em coisas 
de açúcar que honram santos gêmeos, sacralizando uma série de itens 
relacionados a um momento da história da alimentação.

As festas de cunho religioso, como eventos públicos aos quais se atri-
buem certa relevância social e tradicionalidade, se revelam como um 
tempo-espaço capaz de operar consagrações. A forma assumida pela ce-
lebração de C&D faz com que o açúcar, relacionando crianças e santos, 
torne-se um elemento de devoção. Os doces são os veículos fundamentais 
da produção da alegria e da homenagem aos santos, que devem imperar 
nesse dia.23 

Percebe-se que, através dos doces, esta festa é capaz de celebrar não 
apenas os santos, mas a própria infância – tanto a de hoje como a de ontem 

– e de reativar, ritualizando-a, uma parte da memória afetiva e gustativa da 
culinária nacional.
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O gosto doce e os licores
Um ensaio sobre estudos do gosto na gastronomia

Renato Monteiro

Há uma diversidade de açúcares que quimicamente são moléculas de sa-
carose, glicose, frutose, maltose e lactose, que podem se apresentar com-
binadas. Amplamente difundidos na gastronomia, desde os primórdios o 
gosto doce é associado a algo que confere prazer. Os licores são produzi-
dos e servidos a partir de diferentes técnicas, resultando em bebidas com 
intensidade de doçura e textura variadas. 

A produção de bebidas alcoólicas de plantas nativas do Brasil remonta 
à memória do período pré-colonial, quando aqui se experimentava de 
tudo. Eram utilizados tubérculos, raízes, folhas, sementes e frutos para 
produzir as bebidas indígenas chamadas de vinho de fruta pelos coloni-
zadores. O termo cauim é utilizado para designar de forma genérica essas 
bebidas, que utilizavam como matéria-prima uma miríade de substâncias 
consumptíveis, que, fazendo parte de rituais, eram estruturantes da orga-
nização social dos povos indígenas. 

Este capítulo propõe reflexões sobre o comportamento dos açúcares na 
produção de licores e o comportamento da sociedade em relação aos seus 
usos. Situa-se na perspectiva dos estudos do gosto buscando evidenciar o 
potencial de resgate e organização dos conhecimentos em torno da biodiver-
sidade brasileira. O texto se organiza em três eixos temáticos: 1) análise do 
comportamento do açúcar na produção de xaropes e licores na coquetelaria, 
2) o licor nas relações sociais de hospitalidade e 3) a classificação de bebidas 
compostas e outras bebidas. 

A configuração desses eixos se apresenta por meio de um recorte trans-
versal que busca na interdisciplinaridade um diálogo entre diferentes áreas 
do conhecimento a fim de constituir os estudos do gosto – artefato gastro-
nômico –, objeto que estabelece as fronteiras necessárias para a constitui-
ção de uma área própria do conhecimento. 
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A ALQUIMIA DO AÇÚCAR E OS SEUS XAROPES 

A sensação de prazer do gosto doce aciona sentidos corpóreos com a libe-
ração de substâncias que causam relaxamento e liberam energia, sendo 
o combustível necessário para processos vitais do corpo. Os xaropes de 
açúcar simples (água e açúcar) são produtos amplamente utilizados na co-
quetelaria. Na dimensão sensorial, o gosto doce é um dos sabores que pode 
interagir com os demais, não devendo, entretanto, se sobrepor, mas atuar 
na justa medida de conferir relevo ao sabor. 

Quimicamente os açúcares são hidratos de carbono conhecidos como 
carboidratos, classificados de acordo com o número de unidades básicas. 
Os dissacarídeos são carboidratos formados pela união de duas moléculas de 
monossacarídeos, os oligossacarídeos por vários monossacarídeos e os polis-
sacarídeos compostos por inúmeras dessas unidades, sem possuírem, entre-
tanto, o gosto doce, devido ao tamanho avantajado de suas moléculas, que 
não são identificadas pelos sensores doces das papilas gustativas.1 

Os monossacarídeos mais comuns (glicose, frutose e galactose) pos-
suem a mesma fórmula química, ou seja, contêm seis átomos de carbono, 
doze de hidrogênio e seis de oxigênio, sendo distribuídos espacialmente de 
formas diferentes, sobretudo pela posição ocupada pelas hidroxilas (OH). 
Os dissacarídeos se formam pela união de dois monossacarídeos: sacarose 
(glicose + frutose), maltose (glicose + glicose) e lactose (glicose + galac-
tose). Dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio se desprendem forman-
do uma molécula de água perdida durante a união.

Uma importante característica do que genericamente chamamos de açúcar 
é a afinidade com a água, que dissolve facilmente seus cristais, fazendo com 
que a produção de xaropes de açúcar no mise-en-place da coquetelaria seja uma 
técnica usual. Assim, não pode faltar no bar o açúcar de sacarose dissolvido 
em água, normalmente colocado em uma bisnaga para adoçar os coquetéis de 
forma rápida e eficaz. Como o xarope de açúcar contém o soluto (açúcar) e o 
solvente (água) dissolvidos, os coquetéis são adoçados mais facilmente sem 
a necessidade de misturar os elementos que o compõe. Ao fazer caipirinhas, 
por exemplo, sobretudo quando utilizando o método mexido – que mistura 
os ingredientes no copo e não se utiliza a coqueteleira –, o açúcar terá mais 
dificuldade de se dissolver do que se fosse adicionado em forma líquida, como 
xarope de açúcar. Por outro lado, a tarefa de finalizar a mistura do coquetel 
pode ser deixada para o comensal, como uma espécie de finalização. 
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A Tabela 1 apresenta a quantidade máxima de açúcar que pode ser dis-
solvido em água para não gerar excedente de solvente no líquido e se tornar, 
assim, uma solução supersaturada. Para evitar ultrapassar o ponto de satu-
ração da solução com a precipitação de cristais de açúcar, deve-se levar em 
consideração a temperatura, a quantidade de soluto e de solvente.

Tabela 1. Ponto de saturação do xarope de açúcar 

Temperatura  
da solução

Quantidade de açúcar 
que pode ser dissolvido 

em 100 ml de água

Porcentagem de açúcar 
na solução (peso)

0 °C 179,2 g 64%

10 °C 190,5 g 66%

20 °C 203,9 g 67%

30 °C 219,5 g 69%

40 °C 238,1 g 70%

50 °C 260,4 g 72%

100 °C 487,2 g 83%

115 °C 662,0 g 87%

Fonte: Koppmann (2017, p. 89)

Quanto maior a temperatura da mistura, mais açúcar pode ser dissolvi-
do na solução. Até o ponto de saturação, a solução permanecerá inalterada, 
evitando a precipitação de cristais no fundo do copo. No Brasil, não é raro 
os coquetéis apresentarem uma condição supersaturada de açúcar, o que 
acaba por limitar a aparição de outros elementos que compõem a experi-
ência do gosto. 

A acidez auxilia na limpeza das papilas gustativas, conferindo secura 
e relevo ao sabor. O ácido cítrico do limão e da laranja faz com que essas 
frutas sejam recorrentes nas receitas de coquetéis. O amargor vem sendo 
mais valorizado no Brasil a partir da experiência de uso das cervejas 
especiais e da difusão do gin. Esse é o caso da indian pale ale, um dos 
principais estilos de cerveja de alta fermentação que se destaca pelo 
amargor do lúpulo, que confere aroma e sabor à bebida. 

Não é a toa que o dry martini, um dos drinks mais famosos da coquetela-
ria clássica, se caracteriza por ser uma bebida seca. Tida como uma bebida 
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requintada, o dry martini é composto por gin e vermouth branco seco, ser-
vido extremamente gelado, sem, entretanto, levar gelo na taça. Os líquidos 
são vertidos em um mixing glass com cerca de dois terços de gelo, mistura-
do com a colher esguia a qual se atribui o sentido de bailar. Após as bases 
alcoólicas fazerem o gelo suar, a mistura é colocada na taça de silhueta em 
V, servida com uma azeitona para que a suculência quebre a secura. 

A gastronomia, como área de pesquisa, deve se ater aos estudos do gos-
to identificando o comportamento dos sabores extraídos de frutas, ervas, 
cascas de árvores, sementes e flores, bem como os seus usos e serviços, 
a hospitalidade. A biodiversidade brasileira possibilita que sejam explora-
das outras características do gosto nos coquetéis, com recursos que pos-
sam equilibrar acidez e doçura e contrastar doçura e amargor agregando 
complexidade aromática e sabor. No Brasil, se produzem muitos licores 
de frutas e poucos licores de ervas, mais secos, como o Bénédictine e o 
Chartreuse, o que se deve em parte à maior dificuldade de extração de 
compostos por meio da técnica de destilação, que utiliza água ou álcool. 
Os licores no Brasil são feitos muitas vezes de forma caseira, com receitas 
da memória familiar. Vale lembrar que a elaboração de bebidas em ge-
ral, e particularmente de bebidas à base de frutas, permite evitar o des-
perdício de alimentos perecíveis, reaproveitamento do qual se originam 
também as geleias. As frutas possuem maior concentração de água que 
outros alimentos, como os grãos de cevada, que podem ser fermentados e 
destilados na forma de whisky.

Nos projetos da Liquefeito – experiências líquidas,2 um estúdio de design 
que desenvolve experiências sensoriais de marcas e conceitos através dos 
líquidos, é possível observar o potencial da biodiversidade brasileira para ex-
plorar sensações de sabores e aromas. Para Duda Itajahy, mentor do projeto 
mencionado, é possível criar de forma artesanal bitters amargos, vermouths 
herbais, kombucha de frutas, chás e condimentos diversos e, é claro, licores 
e xaropes aromatizados que não podem faltar no mise-en-place do bar. 

Na produção de bisnagas de xarope de açúcar, devemos levar em consi-
deração a tabela de Koppmann, que mostra que 79% de açúcar na solução 
a 30  °C, temperatura média de muitas cidades brasileiras, corresponde 
a 219,5 g de açúcar para 100 ml de água. Interessante notar que é jus-
tamente essa medida (duas partes de açúcar para uma parte de água) a 
proporção utilizada pelos bartenders no mise-en-place. Os açúcares são 
ingredientes essenciais dos licores, que se configuram como bebidas com-
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postas; a produção de licores pode se dar a partir dos xaropes de açúcar 
saborizados. 

Os licores atuam como agentes modificadores de sabor nos coquetéis, 
sua característica doce chama atenção para um uso parcimonioso, pois em 
grande quantidade pode fazer com o que gosto doce mascare ou iniba a 
expressão de outros sabores, como os advindos do gosto ácido e amargo, 
tornando a bebida enjoativa ao paladar. A maior quantidade de álcool nos 
licores atua como um conservante natural da bebida, pois, quanto maior o 
teor alcoólico, menor o Ph e mais ácida a solução. 

A HOSPITALIDADE DO LICOR: A PORTA DE ENTRADA E DE SAÍ-
DA DO BANQUETE

A expansão de licores se deu na era medieval europeia, quando se difun-
diu a técnica de destilação. O alambique se difundiu na Europa a partir da 
herança árabe dos complicados de Alexandria, no Egito. Os alquimistas 
guardavam os segredos da destilação representando o processo por meio 
de imagens, como é o caso do termo serpentina, um condensador espiralado 
representado pela imagem de uma serpente. Esse conhecimento ficaria res-
trito a espaços como os mosteiros, que produziam bebidas destiladas para 
fins de profilaxia, como antisséptico ou remédio, dando origem ao termo 
acqua vitae, ou, como uma bebida quente, acqua ardens.3 

No século XIII o alquimista catalão Arnaud Villeneuve teria extraído 
princípios aromáticos de ervas deixadas em maceração em álcool, técnica 
que contribuiu para a difusão dos licores. Um dos licores mais apreciados 
é o Benedictine D.O.M, criado no século XVI por um monge beneditino da 
ordem eclesiástica que confere nome ao licor. Nos mosteiros era comum se 
produzirem medicamentos utilizando ervas, um trabalho cuidadoso que 
levou à criação de diversas receitas de licores. O Benedictine, produzido 
originalmente no mosteiro de Féchamp, na França, é composto por um con-
junto de ervas cuja fórmula permanece até hoje em segredo. O rótulo do 
Benedictine ostenta a sigla D.O.M - Deo Optimo Maximo, que significa “a 
Deus o melhor, o máximo”.4 

Outro licor fabricado por monges há séculos é o Chartreuse, que dizem 
ser produzido com mais de 130 ervas pelos monges cartusianos, cuja ren-
da seria a principal fonte de receita dos mosteiros. Há histórias de pessoas 
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que entraram para a ordem com o objetivo de conhecer a fórmula, mas sem 
obter sucesso, pois mesmo os que trabalham na produção não teriam co-
nhecimento das ervas utilizadas, que chegam em sacos lacrados e iden-
tificados por número. A criação do licor é creditada ao monge Jérôme 
Maubec, que ditou a receita apenas em seu leito de morte. 

Outros licores famosos remontam à Itália dos romances, como o Amaretto 
Dell’Orso. São muitas as lendas sobre a origem desse licor. Uma delas conta 
que a cidade de Trieste era conhecida na Idade Média pelos ursos que iam 
colher mel das amendoeiras. Entre os habitantes se tornou comum que os 
jovens demonstrassem coragem abatendo esses animais, uma prova de viri-
lidade que valorizava o caçador perante a amada e a sociedade. Assim, uma 
donzela teria preparado uma bebida estimulante para dar sorte ao amado 
na busca ao urso. Essa bebida era um licor feito à base de mel, amêndoas, 
damasco, flores, frutas, ervas e aguardente vínica. Tendo tomado a poção, 
o jovem voltaria da caçada com o maior urso até então abatido. Ao retor-
nar, os jovens se casariam, sendo servido o licor na cerimônia. 

Também italiana, a lenda do Amaretto di Saronno conta que um artista 
chegou à cidade de Saronno em 1525 para pintar a igreja de Santa Maria del 
le Grazie. Ao pintar a Madonna com o pequeno Jesus nos braços, teria se ins-
pirado nos traços de uma jovem viúva da pensão onde se hospedava. Como 
uma forma de agradecimento, ela teria feito o licor com amêndoas de damas-
co, ervas e frutas maceradas com mel e aguardente vínica, oferecendo-lhe a 
bebida, que ficaria conhecida como o licor Amaretto di Saronno. 

A história dos licores se confunde com a dos vidros e cristais, dando ori-
gem a garrafas que rementem à ideia de algo raro e imponente, como uma 
joia. Dos licores mais famosos do mundo, podemos destacar: Grand Marnier 
francês de laranja e ervas, o Drambuie licor escocês, o Maraschino de Zara 
na Itália, o Creme Cassi francês da fruta Cassi, o Cherry Brandy inglês de 
cerejas maduras e óleos dos caroços da cereja, o Midori japonês de melão e 
o Aki de ameixas e o Curaçau licor de origem holandesa.5 

Seja qual for o licor servido, os licores possuem intrínseca relação com a 
hospitalidade; sua oferta é uma expressão de proximidade. Possuem como 
característica ser uma bebida cortês, servida pelos anfitriões antes e após 
as refeições aos seus convidados. Os licores ocupam a posição inicial ou 
final do banquete, um lugar que se espera ser o de ofertar aconchego para 
abrir as relações, selando o prazer desde o encontro inicial até o final da 
refeição. Ao chegar, o convidado pode não se sentir tão à vontade, como 
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estaria em sua casa ou no trabalho. A hospitalidade se incumbe de lubrifi-
car as relações, sendo maior o desafio quanto menor o grau de convivência 
entre os convivas ou quanto mais diferente forem os estilos de vida, bem 
como o habitus, na perspectiva de Bourdieu.6 

Para iniciar a recepção o licor, este deve ser servido num cálice pequeno 
e discreto, “docinho” e fácil de ser aceito. O oferecimento da taça, qua-
se uma miniatura, possui formato simpático e despretensioso. Entretanto, 
não deixa de ser um oferecimento digno do ilustre convidado, pela altivez 
da haste, que permite delicadamente manuseá-la e até mesmo erguê-la no 
brinde, como podemos observar na imagem a seguir.

Figura 1. Taça de licor

Fonte: Wikimedia 7

A materialidade da taça, o tipo de vidro ou de cristal, é essencial para 
a degustação da bebida, fazendo com que os aromas possam se abrir em 
contato com o oxigênio, melhorando a percepção sensorial. Beber um gran-
de vinho tinto requer uma taça Bourdeux, larga e bojuda.8 Nesse quesito, a 
bebida de licor na pequena taça é prejudicada. Entretanto, ao abrir as con-
versas, não deve ser a análise da bebida o lugar-comum entre os convivas, 
uma vez que pode gerar, no contexto das normas de comportamento, como 
previu Norbert Elias, o embaraço atuando como um obstáculo das relações 
sociais.9 Ao final, quando os convivas estão mais próximos e a depender da 
generosidade do simposiarca da festa, a pequena dose pode ser repetida! 
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Dando início à conversa, os demais serviços caminham normalmente. 
Após as refeições, os licores são servidos a fim de contribuir para a digestão 
e recuperação dos que talvez tenham se excedido, anunciando o fim dos 
serviços, podendo o licor ser acompanhado pelo café e pelas sobremesas. 

Estudos sobre o gosto doce das bebidas na gastronomia 

No Brasil, se utiliza comumente bebidas destiladas, como a cachaça e a aguar-
dente de cana, para a produção de licores, por ser um produto mais acessível. 
Na legislação brasileira a quantidade de açúcar é um dos quesitos que defi-
nem a classificação dos licores, conforme no quadro a seguir. 

Quadro 2. Percentual de açúcar na classificação de licores no Brasil 

Tipo de licor Porcentagem de açúcar

Licor seco
Bebida que contém mais de 30 g e  

no máximo 100 g de açúcar por litro 

Licor fino ou doce
Bebida que contém mais de 100 g e  
no máximo 350 g de açúcar por litro

Licor creme Bebida com mais de 350 g de açúcar por litro

Licor escarchado  
ou cristalizado

Bebida saturada de açúcares parcialmente cristalizados

Fonte: Legislação de Bebidas. Decreto nº 6.871 de 2009.

Os licores secos possuem menos doçura, sendo produzidos muitas vezes 
com ervas, cascas, sementes e raízes, podendo ser apreciados pelo frescor, 
estando mais próximos à ideia de uma bebida digestiva, ao passo que, 
quando cresce a concentração de açúcar, aumentam os sólidos solúveis do 
líquido, tornando a mistura mais densa, se apresentando como uma bebida 
mais próxima de uma sobremesa, como o licor cristalizado. Os licores mais 
doces podem possuir uma base de leite (nata ou creme) em sua composição, 
como é o caso do Bailey Irish Cream, produzido com whisky, bebida destila-
da de cereal. Uma pesquisa que analisou quatro tipos de licores comerciais 
observou que, quanto maior o teor de açúcar, medido em sólidos solúveis 
por meio do grau Brix,10 maior era o pH e, portanto, menos ácida a solução.11 

Existem diferentes métodos de fabricação de licores. O processo de ma-
ceração diz respeito à adição de frutas, cascas, sementes, flores e raízes em 
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uma bebida alcoólica. O processo por infusão é feito em água fria ou quente, 
o aquecimento contribui para acelerar a extração de princípios bioativos 
dos ingredientes. Outra maneira, mais sofisticada, requer a utilização de des-
tiladores, podendo utilizar água ou álcool.12 

O processo de destilação do álcool tem como finalidade concentrar o 
teor alcoólico da bebida-base (fermentada ou destilada), aquecendo o lí-
quido por meio do processo de vaporização e condensação do líquido. O pon-
to de ebulição do álcool (78,4 °C) é menor do que o da água (100 °C), de modo 
que do álcool se desprendem os primeiros vapores da massa líquida original, 
por serem mais voláteis. Existem diferentes tipos de alambiques, como os de 
tradicionais alambiques de cobre (pot still) e os de destilação contínua (Coffey 
still), neste caso podendo atuar em escala industrial.

As bebidas destiladas possuem maior percentual alcoólico do que as fer-
mentadas, podendo apresentar menos álcool do que as bebidas retificadas. 
A vodka é uma bebida retificada que passa pelo processo de destilação con-
tínuo, que objetiva concentrar elevados teores de álcool, podendo o líquido 
ser diluído em água após o processo, a fim de que a bebida adquira concen-
tração alcoólica em torno de 40 °GL. Esse processo torna as características 
da matéria-prima utilizada na produção da vodka mais discretas, o que faz 
com que seja considerada uma bebida versátil, de aroma e gosto menos evi-
dentes, podendo ser utilizada na produção de licores que requeiram essas 
características, a exemplo de licores de ervas cuja extração de sabores possa 
ser mais difícil, contribuindo para que na mistura do licor se apresentem 
de forma mais proeminente. 

A legislação brasileira diz, na seção “Das bebidas alcoólicas destiladas” 
que “a aguardente é a bebida com graduação alcoólica de 38 a 53% do volu-
me de álcool, a vinte graus Celsius, obtida do rebaixamento do teor alcoóli-
co do destilado alcoólico simples ou pela destilação do mosto fermentado”.13 
A cachaça é uma aguardente de cana produzida no Brasil, com graduação 
alcoólica de 38 a 48 °GL, que difere do ron na graduação alcoólica (35 a 
54  °GL), sendo obtida pela destilação do mosto fermentado do caldo de 
cana-de-açúcar, enquanto o rum é obtido pelo melaço.14

Os licores se situam na seção “Das bebidas alcoólicas por mistura”, 
sendo o licor uma bebida com graduação alcoólica de 15 a 54 °GL, com 
percentual de açúcar superior a 30 gramas por litro (g/L). O triple sec, 
ingrediente bastante utilizado na gastronomia, como o famoso Cointreau 
(40 °GL), é entendido como “licor preparado por destilação de cascas de 
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frutas cítricas, adicionado ou não de substância aromatizante ou sabori-
zante, ou ambas. A legislação prevê a normatização da batida entendida 
como uma bebida de graduação alcoólica de 15 a 36 °GL e com, no míni-
mo, 50 gramas de açúcares por litro, ou seja, podendo ter uma graduação 
alcoólica menor do que os licores, correspondendo em nível de açúcar à 
denominação do licor seco. 

As bebidas fermentadas de frutas, cuja produção se assemelha à do vi-
nho, e que remontam à memória das bebidas originárias indígenas do Bra-
sil, como o cauim, são classificadas na seção “Das bebidas alcoólicas fer-
mentadas”, podendo apresentar graduação alcoólica de 4 a 14 °GL, obtida 
pela fermentação alcoólica do mosto de fruta sã, fresca e madura de uma 
única espécie, do respectivo suco integral ou concentrado, ou polpa, que 
poderá, nestes casos, ser adicionado de água. A destilação do fermentado 
de frutas resulta em bebida destilada para produção de licores. 

O projeto, coordenado desde 2018 pelo professor Igor Almeida na Fa-
culdade de Farmácia da UFRJ, analisa as bebidas fermentadas de jabu-
ticaba produzidas na cidade de Varre-Sai, no estado do Rio de Janeiro, 
conhecida pela produção de vinhos de fruta. A tradição é um legado da imi-
gração italiana do final do século XIX. Como as famílias não encontraram 
uva, passaram a fabricar o vinho utilizando jabuticaba, fruta de uma árvore 
nativa de Mata Atlântica. O projeto prevê utilizar amostras dos produto-
res para investigação botânica, microbiológica e físico-química da bebida, 
capaz de identificar as leveduras nativas e analisar seu perfil fermentativo, 
além de caracterizar o grau de acidez e a coloração.15 

Além dos interesses de saúde, como a análise das propriedades antioxidan-
tes e anti-inflamatórias do vinho de jabuticaba, a pesquisa pode contribuir 
para a valorização da cultura e para o desenvolvimento local, padronização 
e melhoria do processo produtivo da bebida, utilizando como matéria-prima 
uma fruta abundante na região. Segundo o pesquisador, o teor alcoólico é de 
10%, estando dentro da média considerada padrão para produtos do gênero, 
atendendo, portanto, à legislação. 

A gastronomia possui grande potencial de contribuir para o desenvolvi-
mento social e econômico do país, aprimorando alimentos e bebidas, como os 
licores, para que se tornem produtos, fazendo-os circular em arranjos produ-
tivos que valorizem a biodiversidade e o resgate da memória de hábitos e téc-
nicas tradicionais. Em uma pesquisa biométrica em base de dados nacionais 
e internacionais sobre o estado da arte dos estudos de turismo gastronômico, 
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evidencia que a sua importância se apresenta no aspecto econômico, fomen-
tando recursos para as localidades turísticas e no aspecto sociocultural pelo 
ressurgimento e manutenção de receitas e hábitos tradicionais.16 

A Haute Cuisine, que orientou a formação de chefs de hotéis internacionais 
em todo o mundo, possui o mérito de compilar e sistematizar o conhecimento 
de técnicas e métodos da alta culinária francesa, tendo a Nouvelle Cuisine 
contribuindo para a estética dos pratos e valorizando da experiência do gosto. 
Os estudos do gosto se apresentam como elemento nuclear da gastronomia 
entendida como área de pesquisa interdisciplinar. Esses estudos abarcam 
um escopo de disciplinas com as quais buscamos dialogar neste capítulo 
em duas vertentes: as ciências do alimento, no que se refere às técnicas 
de produção e classificação de bebidas, e as ciências sociais e humanas 
na dimensão das técnicas que conferem sentido às práticas em torno do 
alimento, o artefato gastronômico. No contexto brasileiro, a valorização da 
biodiversidade dos produtos e receitas regionais, do produtor e de modos de 
produção sustentáveis, incluindo o estudo dos licores, possui grande poten-
cial de inovação. 
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Do sabor doce ao efeito psicoativo
Dessubstancializando o debate sobre as drogas1

Martinho Silva

O objetivo deste capítulo é mostrar a relevância da história do açúcar para 
os estudos contemporâneos sobre as drogas. Para ser mais preciso, procuro 
mostrar como o livro do antropólogo Sidney Mintz1 sobre a história social 
do açúcar na sociedade moderna fornece pistas para pesquisar o que hoje 
conhecemos como legalização das drogas, ou seja, a proposta segundo a 
qual o Estado deve se responsabilizar pela produção e distribuição de subs-
tâncias como a maconha, ao invés de proibir seu consumo. 

Alguns devem estar se perguntando por que o substantivo “substân-
cias” não está seguido pelo adjetivo “psicoativas” no parágrafo anterior, 
ou seja, a razão pela qual não considero a maconha uma substância necessa-
riamente psicoativa. Pois bem, embora eu procure demonstrar esse argumen-
to ao longo do texto, desde já devo ressaltar que uma das contribuições que 
o citado autor ofertou já na década de 1980 para nossos estudos atuais sobre 
as drogas pode ser resumida na seguinte frase: o açúcar foi construído 
historicamente como sinônimo de doce, ou seja, adoçante nem sempre 
foi um dos significados de açúcar, quanto mais o principal, a sacarina 
tendo se prestado a outros usos, como medicamento, por exemplo. Acre-
dito que também dispomos de dados para nos perguntar em que medida 
a maconha foi construída historicamente como sinônimo de psicoativo e 
supor que a alteração de consciência nem sempre esteve atrelada à planta 
cannabis, já que ela nem sempre foi utilizada para provocar alterações em 
nossa mente, podendo ser acionada para fabricar velas de navios, entre 
outros usos. 

Não só alguns, mas provavelmente muitos de vocês devem estar se per-
guntando do que é que eu estou falando, suspeitando inclusive das condições 

1  Este capítulo é resultado do plano de trabalho “Processos sociais e práticas corporais: 
sobre a politização do uso de drogas no Brasil”, desenvolvido no âmbito do Prociência/Uerj.



106 Gastronomia, cultura e memória

em que me encontro para abordar esse assunto, se estou sóbrio. Confesso 
que também me senti assim quando ensaiei as primeiras palavras sobre esse 
tema em 2014, ao final de um capítulo de livro:

O mesmo podemos dizer da história das drogas, pois, ainda que não 
tenhamos açúcar em casa, possuímos algum adoçante, algo que re-
mete a esse uso que foi se consolidando ao longo do tempo do açú-
car (MINTZ, 1986). Podemos inclusive compreender em que medida 
outros usos foram se tornando mais raros no mundo contemporâneo, 
embora não tenham sido extintos, como o uso do açúcar como me-
dicamento, ainda presente ocasionalmente quando sugerimos que 
alguém tome água com açúcar para se acalmar... E fica a questão: 
será que esses diferentes usos, significados e processos valem apenas 
para o açúcar?2

Tranquilizei-me agora em 2018, no III Colóquio sobre Drogas: Demo-
cracia e Direitos na Agenda Político-Social Brasileira, quando ouvi a lúcida 
apresentação do antropólogo Andrés Sierra sobre maconha medicinal:

Uma das principais contribuições da obra de Sidney Mintz (1986, 
2003) foi mostrar, com ferramentas históricas e sociológicas, a ma-
neira como os ocidentais aprenderam a suportar a Revolução In-
dustrial, ligando-se às “drogas moles” como o açúcar, o café, o chá, 
o chocolate e o tabaco, todas produzidas em terras tropicais […]. 
O açúcar, por exemplo, foi remédio, conservante, objeto suntuoso, 
alimento e, nos últimos anos, combustível […], igualmente a planta 
de cânhamo sofreu transformações físicas, morais, legais e bioló-
gicas ao longo de sua história: foi papel, corda, têxtil, sacramento, 
vício, veneno, alimento, droga e remédio.3

Esses e outros resultados da tese do citado autor4 sobre o antiproibi-
cionismo, bem como outros estudos de cientistas sociais sobre o assunto, 
ajudarão a sustentar o argumento apresentado no primeiro parágrafo deste 
texto, como veremos nas páginas a seguir.
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DROGA NA DIETA

A genealogia das drogas empreendida por Eduardo Vargas5 destaca as 
mencionadas contribuições de Mintz para a história das drogas, particu-
larmente quando aborda os ditos “alimentos-drogas”, como também de 
outro autor: Michel Foucault. 

Como vocês sabem, genealogia é um conceito oriundo da obra de Fou-
cault. Vocês também devem saber a razão pela qual este autor criou tal 
ferramenta, no sentido de que com ela passou a ser possível acompanhar a 
emergência dos fenômenos, situando o contexto no qual as noções cientí-
ficas surgem, mais do que descobrir suas origens, como se eles estivessem 
lá aguardando os cientistas, evitando assim um tipo de história que ele 
chamava de “monumental”.6 

Um dos exemplos mais célebres do procedimento genealógico encontra-se 
no livro de Foucault sobre a história da loucura.7 Seu argumento principal é 
que a loucura foi construída historicamente como sinônimo de doença men-
tal, ou seja, ela nem sempre foi considerada um fenômeno de ordem médica. 
Apenas na passagem do século XVIII para o XIX é que o fenômeno da loucura 
passa a ser constrangido pelo saber psiquiátrico na forma da alienação 
mental, antes disso tendo sido atrelado à errância nos séculos XIV e XV, 
do mesmo modo como ao ócio e ao erro entre os séculos XVI e XVII, sem 
falar na possessão, desatino e desrazão, outras ditas “figuras” da loucura 
que povoaram o imaginário ocidental. Em outras palavras, uma pessoa que 
viesse a ser considerada louca poderia tanto ser internada quanto admirada, 
dependendo da época e do local em que viveu. 

A genealogia das drogas desenvolvida por Eduardo Vargas aplicou o 
procedimento foucaultiano às coisas e não às pessoas, às drogas e não aos 
alienados, também destacando o papel do saber médico na constituição do 
fenômeno. Do mesmo modo como as pessoas consideradas loucas foram 
tomadas como doentes mentais a partir do século XIX, as substâncias psi-
coativas ilícitas passaram a ser consideradas drogas a partir do século XX. 
Na Europa, durante os séculos XIV e XV, a experiência da loucura não apon-
tava necessariamente para uma internação em hospital psiquiátrico, como 
mostrou Foucault (1978),8 muito pelo contrário, já que envolvia um trânsito 
permanente pelos mares europeus, por isso estando atrelada à noção ou 
ideia de errância. Nestes mesmos séculos nascia uma das expressões para 
se referir às drogas, drogue vate, um sinônimo para o barril de especiarias, 
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que era um recipiente no qual os navegantes europeus guardavam os cha-
mados sabores do paraíso, como é o caso da canela, da pimenta e de outros 
temperos buscados no continente asiático. Ou seja, droga tornou-se sinôni-
mo de crime e doença no século XX, mas era aparentada com o prazer e o 
sabor séculos antes, bem como condicionada à circulação pelos mares. 

Hoje tanto as drogas quanto a loucura encontram-se atreladas ao fenô-
meno do enclausuramento, seja em hospitais psiquiátricos ou comunidades 
terapêuticas, mas nem sempre foi assim, como pudemos notar. Segun-
do David Garland,9 uma referência quando o assunto é enclausuramento, 
enquanto a experiência da loucura se desdobrou no fenômeno da grande 
internação na Europa do século XVII, a da privação da liberdade se conso-
lidou no encarceramento em massa nos Estados Unidos do século XX, de 
modo que o primeiro seria o único paralelo histórico do segundo. O prin-
cipal vetor do depósito de desviantes europeu era a ociosidade em meio 
ao capitalismo emergente, o imperativo do trabalho em outras palavras, 
sendo que não há consenso sobre as causas desse tipo de encarceramento, 
que atinge inclusive os brasileiros, muito embora o imperativo do consumo 
já tenha sido cogitado. Produção, consumo e distribuição de mercadorias, 
desta maneira, cercam o fenômeno do confinamento ao longo dos séculos, 
no momento atual particularmente uma delas: as drogas, ou substâncias psi-
coativas consideradas ilícitas.

No século XIX surgem os medicamentos, a indústria farmacêutica ten-
do se tornado promissora no mercado global e distribuído substâncias – 
não só psicoativas – cujo consumo é autorizado e prescrito pelos médicos, 
sendo que muitas vezes esse uso é francamente estimulado, incitado, ao 
contrário daquele de substâncias psicoativas ilícitas. Nos séculos XVI e 
XVII, os alimentos-droga, entre eles o açúcar, tomaram parte no cotidiano 
da sociedade europeia, estimulando adultos e crianças, jovens e idosos, 
homens e mulheres de diferentes estratos sociais. Através dessas substân-
cias tornadas mercadorias, os alimentos-droga passaram a fazer parte da 
dieta diária de todo cidadão, não mais exclusivamente dos mais abastados, 
enquanto os medicamentos passaram a ser consumidos principalmente 
pelas camadas médias urbanas.

Se a genealogia da loucura foucaultiana ajudou a notar que o desatino 
passou a ser visto como um índice de transtorno mental muito recen-
temente, a genealogia das drogas formulada por Vargas colaborou para 
perceber que apenas no século passado as substâncias psicoativas ilícitas 
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tornaram-se sinônimo de drogas. Os processos de medicalização ilustra-
dos por Foucault e Vargas merecem nossa atenção se desejamos estudar a 
gênese de pessoas e coisas, inclusive das pessoas, como consumidoras, e das 
coisas, como mercadorias.

Também com base na obra de Michel Foucault, mais exatamente sobre 
a história da sexualidade,10 Eduardo Vargas elaborou o conceito dispositivo 
das drogas, divulgando-o em forma de capítulo de livro em 1998, três anos 
antes de defender sua tese de doutorado e dez anos antes do citado capí-
tulo de livro sobre a genealogia das drogas. Entretanto, deixo para o meu 
colega Rogerio Azize, que também escreve um capítulo neste livro, a tarefa 
de explicá-lo, já que pretendo apresentar outras histórias sobre as drogas, 
particularmente sobre os alimentos-droga.

AÇÚCAR PODE NÃO SER APENAS UM ADOÇANTE

Essa forma de descrever a história de pessoas e coisas encontra eco no ci-
tado livro de Mintz, já que também este autor mostra como certas concep-
ções se tornaram naturais para nós, quase incontestáveis, embora também 
tenham sido construídas ao longo de séculos. O autor explica como o doce 
veio a se tornar um sabor, tal como o amargo. Primeiro, o chá se populari-
zou mais do que o café, sendo que o gosto amargo esteve mais ligado ao chá 
que à cerveja. Além disso, o hábito de adoçar o chá veio a se tornar comum. 

Há uma autonomização progressiva do gosto doce, ligado também ao há-
bito de consumir sobremesas a partir do século XVII. É o que o autor chama 

“complexo-chá”, isto é, a mudança nos hábitos alimentares na qual o açúcar 
é tanto um adoçante cotidiano quanto faz parte dos feriados, batismos, ani-
versários e festas do calendário. A mudança proveniente deste complexo é 
a de que, no século XIX, já não era tão necessário assim que as mulheres 
cuidassem da produção de bens alimentícios para a casa, nem que os homens 
ficassem tão dependentes do lar para consumir substâncias nutritivas.

Deste modo, a própria associação entre a substância açúcar e o sabor doce 
é desnaturalizada ao longo do estudo de Mintz. Durante seu trabalho de cam-
po junto aos canavieiros de Porto Rico, acompanhando o processo de produ-
ção de cana-de-açúcar, destaca que, na hora desses consumirem ou adoçarem 
com o açúcar, não fazia tanta diferença assim que esse assumisse o formato 
do branco, puro e granulado, da própria cana ou do melaço, tal como faria 
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para um europeu. Além disso, seus interlocutores não estão preocupados com 
a produção de cana-de-açúcar tanto quanto estão com o mercado do açúcar, 
quer dizer, com a cotação e o preço do produto, fato que o autor liga ao 
contexto histórico da queda da bolsa de 1929 nos Estados Unidos da Amé-
rica (EUA). Essas e outras observações levaram o autor a formular sua 
questão central: 

Não pensei seriamente por que é que a procura de açúcar deveria 
ter aumentado tão rapidamente e de forma tão contínua durante 
tantos séculos, ou mesmo por que é que a doçura poderia ser um 
sabor desejável. Acho que as respostas a essa pergunta eram óbvias 

– quem não gosta de doçura? Agora parece-me que a minha falta de 
curiosidade era obtusa...11 

Para o citado autor, conhecer a maneira pela qual o açúcar se tornou 
um sabor, o gosto doce, assim como o modo através do qual substituiu 
outras substâncias no comércio, como o mel, fornecem pistas para falar da 
antropologia da vida moderna. Ele mostra como o açúcar deixou de ser um 
produto exótico e ligado ao luxo para se tornar uma necessidade cotidiana, 
sendo que há forças econômicas e culturais que contribuem para aumen-
tar a disponibilidade das substâncias às pessoas. O açúcar hoje é ligado à 
glicose e à obesidade, mas já foi considerado algo nutritivo na dieta, tanto 
quanto o pão e a farinha: isso aconteceu a partir do século XVII, devido ao 
já mencionado complexo-chá, embora o açúcar fosse conhecido desde o XII.

Mintz reúne cinco usos principais do açúcar ao longo da história de 
sua produção e consumo: medicamento, tempero (ou especiaria), confeito 
(ou material decorativo), conservante e adoçante, sendo que tais usos não 
acontecem em evolução contínua, são sobrepostos ao longo do tempo. De 
tempero sofisticado, tornou-se principalmente um adoçante. De material 
decorativo, foi se configurando como um conservante. De signo de riqueza, 
passou a necessidade comum. As esculturas de açúcar ocupavam a mesa 
da corte britânica, sendo objetos para serem admirados mais do que con-
sumidos, símbolo da nobreza: nessa época havia pouco açúcar circulando 
na metrópole britânica. Isso muda principalmente a partir do século XVII, 
quando o açúcar se torna sobretudo uma mercadoria e seu consumo, algo 
generalizado. As sobremesas e os sucos vêm a ocupar um papel preponde-
rante nesse momento. A distribuição de mercadorias é crucial para enten-
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der esse processo, bem como a moral, na medida em que o açúcar passa a 
ser prescrito como medicamento até pelos teólogos e padres, pelo fato de 
não provocar alteração do humor: o chá era considerado estimulante pelos 
mesmos, principalmente quando utilizado por mulheres, sendo que adoçá-

-lo diminuiria esse efeito. A pretensão de Mintz é ligar práticas de consumo, 
organização social e distribuição de poder, desvendar a associação entre 
substâncias doces e certos sentimentos, desejos e humores.

Para desenvolver sua história das mudanças nas relações entre pessoas, 
sociedades e substâncias, Mintz acompanha os usos, sentidos e contextos nos 
quais o açúcar é consumido na Europa, principalmente na Inglaterra, ao lon-
go dos séculos. A relação entre produção e consumo corre em paralelo com 
a relação entre uso e significado, sendo que, para o autor, o significado não 
é intrínseco à substância, mas emerge do seu uso. Marcos Veríssimo12 apre-
senta o cotidiano dos consumidores de maconha que também são cultiva-
dores de cannabis, evitando assim o dito “prensado” e ao mesmo tempo 
construindo alternativas ao proibicionismo, justamente um exemplo de 
como o cultivo, o comércio e o consumo de drogas podem ser investigados 
de modo conjunto. 

Segundo Henrique Carneiro, o proibicionismo é uma atitude de inter-
dição, rejeição e estigmatização moral de substâncias como a maconha,13 
entre outras. Vigente ainda hoje, a proibição do uso de drogas ganhou 
relevo principalmente a partir do século XX, quando se tornou um fenô-
meno global e não mais nacional, seu principal promotor sendo conside-
rado um país, os EUA, seu principal centro, tendo sido visto como uma 
entidade, a Organização das Nações Unidas.

Mintz tem uma ambiciosa meta em seu livro sobre a história social do 
açúcar na sociedade moderna: compreender as relações entre centro e peri-
feria ou entre colônias e metrópoles – leia-se, entre Europa, África e Amé-
rica – de um modo menos unilinear, ou seja, acentuando exclusivamente 
a dominação – econômica, política, cultural – da Europa sobre o resto do 
mundo. O autor demonstra que não é por meio de entidades como países 
que as relações entre centro e periferia podem ser investigadas, mas de 
grupos, estratos, classes, tais como o proletariado e a corte inglesa, de um 
lado, e os escravos e mercadores americanos, de outro. Este é o primeiro 
diferencial de sua abordagem histórica, uma contribuição para investigar 
o fenômeno do proibicionismo na medida em que não supõe a imposição 
unilateral do regime oriundo dos EUA para os demais países, evitando as-
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sim a causalidade unívoca da proibição do cultivo, comércio e consumo 
de drogas. 

Marcílio Brandão14 demonstra que a proibição da maconha no Brasil an-
tecede a mesma nos EUA, de uma maneira que a visão do proibicionismo 
global como efeito do imperialismo norte-americano cai por terra. Mintz 
descreve como os europeus se tornaram consumidores de produtos tropicais, 
como o açúcar, o rum, o café e o chocolate, estabelecendo uma relação de 
interdependência entre colônia e metrópole através destes produtos, não 
necessariamente de exploração. Neste sentido, poderíamos nos perguntar 
se seria viável abordar o proibicionismo global mais em termos de relações 
de interdependência do que de exploração, entre centros produtores, distri-
buidores e consumidores de substâncias ditas “psicoativas”.

MACONHA PODE NÃO SER PSICOATIVA?

Do mesmo modo como o açúcar pode não estar vinculado ao sabor doce, 
dependendo dos usos e significados construídos ao longo do seu proces-
so de produção e distribuição, também a maconha poderia não estar 
associada ao efeito psicoativo, dependendo da forma através da qual é 
utilizada e dos sentidos atribuídos pelos agentes envolvidos em seu cul-
tivo e comércio. Essa foi a pergunta que dirigi a Andrés Sierra, durante 
o já mencionado III Colóquio sobre Drogas, uma vez que ele, durante a 
sua apresentação, mencionou a contribuição da história social de Sidney 
Mintz para sua etnografia acerca do antiproibicionismo. Não obtive res-
posta. Entretanto, ouvindo novamente sua palestra, registrei:

A maconha, como o açúcar, mudou de forma e fisiologia pelas técni-
cas implantadas nos cultivos […]. Como aconteceu com o açúcar, os 
seres humanos que consomem maconha hoje mudaram junto com 
a planta que usam, alguns adquiriram maior resistência aos efeitos 
psicoativos da canabis […].15

Não é simples desnaturalizar a relação entre maconha e efeito psicoativo, 
mesmo em um momento no qual se sabe que essa planta não serve apenas 
para o consumo, podendo inclusive decorar a casa quando as práticas de 
cultivo não geram flores adequadas às práticas de consumo. Ainda que a 
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dita “maconha medicinal” tenha como principal componente uma substância 
que não é considerada psicoativa, teimamos em abordar a cannabis atrelan-
do-a ao efeito psicoativo. Por quê?

Sabemos que o cultivo da planta e o comércio da cannabis já foram au-
torizados em alguns países do continente americano. Sua produção indus-
trial, inclusive, encontra-se em curso em alguns desses países, fenômeno 
chamado “legalização das drogas”, embora a regulação estatal seja consi-
derada mais apropriada, ou seja, trata-se da responsabilização por parte da 
administração pública nacional pela produção e distribuição da cannabis, 
do mesmo modo como já se faz em relação ao tabaco e ao álcool. Já não 
se fala mais de liberação das drogas no contexto atual do movimento an-
tiproibicionista, sendo que a dita “politização” do consumo de drogas tem 
merecido nossa investigação, do mesmo modo como antes a patologização 
e a penalização dos usuários receberam. Para desinstitucionalizar a assis-
tência a pessoas que fazem um uso considerado “compulsivo” de drogas, há 
que se dessubstancializar o debate sobre elas também:

Outros livros e guias elaborados por jornalistas, bem como coletâ-
neas de textos organizadas por médicos e cientistas sociais, tam-
bém têm colaborado em muito para essa “dessubstancialização” – 
no sentido de tirar o foco da discussão das substâncias psicoativas 

– do debate sobre as drogas e passar a ofertar mais substâncias – no 
sentido de mais elementos fundamentais – para “desinstitucionali-
zar” o trabalho em saúde com usuários de drogas.16

Essa investigação sobre a politização do uso de drogas, em meio ao 
avanço do movimento antiproibicionista, talvez nos ajude a encontrar 
respostas à questão colocada anteriormente. O Núcleo de Estudos Inter-
disciplinares sobre Psicoativos é justamente “um núcleo de pesquisas sobre 
substâncias psicoativas que reúne estudiosos da área de Ciências Humanas, 
vinculados a diversas instituições, para promover uma reflexão conjunta 
sobre o tema”,17 sendo que também há o Grupo Interdisciplinar de Estu-
dos sobre Substâncias Psicoativas. Até o ano de 2018, no próprio site da 
Secretaria Nacional sobre Drogas constava uma definição de drogas como 
substâncias psicoativas: “As drogas utilizadas para alterar o funciona-
mento cerebral, causando modificações no estado mental, são chamadas 
drogas psicotrópicas […]. Por essa razão, são também conhecidas como 
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substâncias psicoativas”. Em outras palavras, mesmo entre os investiga-
dores das ciências sociais, a psicoatividade das drogas é uma premissa e 
um denominador comum, muito embora estudos que articulam história 
e antropologia já venham mostrando, desde a década de 1980, a necessi-
dade de desnaturalizar nossas concepções acerca dos fenômenos que nos 
são familiares. 
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Entre incitações e demonizações
Uma reflexão sobre açúcares, saúde e moralidades

Rogerio Lopes Azize

Beatriz Klimeck Gouvêa Gama

O açúcar é um personagem peculiar em nosso momento histórico. Temos 
com suas tantas apresentações uma relação de amor e ódio, desejo e repul-
sa, gosto e classe. Algumas de suas formas nos soam mais “naturais”, “orgâ-
nicas”, menos danosas à saúde, ainda que a quantidade do seu uso deva ser 
sempre bem regulada, ao menos segundo parâmetros médicos e da ciência 
da nutrição; outras nos soam menos naturais e mais manipuladas, mais 
populares e comuns, mais ordinárias talvez seja o termo mais adequado. 
Neste jogo, o açúcar mais refinado, no sentido da sua forma, seria hoje o 
menos refinado, no sentido do gosto de classe; versões como o mascavo ou 
o demerara são mais caras e vistas como mais saudáveis. A sua presença em 
chocolates nos parece particularmente ilustrativa, o seu percentual sendo 
marcador de um paladar mais rico, o preço subindo em ordem inversamen-
te proporcional à quantidade de açúcar que o compõe. Mas o fato é que sua 
presença nos é imensamente familiar, ainda que os sentidos atribuídos ao 
açúcar variem imensamente, hoje e na história do Ocidente. 

Como ilustra Mintz, antropólogo com obra central sobre o tema, “Esteja-
-se falando de comida de bebê, merenda escolar, cereais matinais, nutrição 
ou obesidade, o açúcar é parte do argumento”1. E, falar de açúcar, como tra-
balharemos aqui, é falar de muitas outras coisas, entre as quais corpo, saúde 
e doença, partindo do pressuposto de que “o uso e significado do açúcar 
estão implicados um no outro”,2 ideia que talvez seja válida para muito além 
do tema central deste texto. 

Mintz diria que “escolhas de comida e hábitos alimentares revelam dis-
tinções de idade, sexo, status, cultura e mesmo ocupação”.3 Vejamos um 
caso ilustrativo a partir de um fato histórico que, de alguma forma, marcou 
o seminário do qual este livro emana, realizado no dia 29 (e 30) de outubro 
de 2018, dia seguinte à divulgação do resultado das eleições presidenciais 
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no Brasil. O presidente eleito naquela data tinha um hábito alimentar 
relativamente comum, mas que recebeu uma marca simbólica: a mistura 
de pão com leite condensado havia sido alvo de discórdia e jocosidade 
durante a campanha, a propósito de supostas imagens do café da manhã 
deste conhecido político no país, que seria eleito para mandatário do Exe-
cutivo. A mistura suscitou muitas reações nas redes sociais, que foram par-
ticularmente importantes nessa eleição: alguns a chamaram “imperdoável”, 
outros celebravam a ideia: “Como não amar esse senhor, ele come pão com 
Leite Moça”, “Ele sabe o que é bom”; “Comer pão com Leite Moça é a única 
qualidade que vejo nele”, dizia um crítico do político, mas não da iguaria. 
Uma cena e um cardápio que poderiam ser prosaicos e inócuos viraram me-
táfora de várias coisas, a depender do ponto de vista: desorganização e mau 
gosto, para alguns; para outros, sinal de algo espontâneo e popular, que 
mostrava a conexão do candidato com “o povo”. Falava-se de comida, da 
adequação da mistura, para falar de outras coisas; um pão com leite con-
densado virava metáfora ou metonímia para o futuro do país ou da postu-
ra e tendências do tal candidato, ou mesmo para gostos de classe. Um doce, 
bem doce, era ali alimento, mas deslocado de seus usos mais habituais, po-
dendo causar admiração ou certo asco, servir aos detratores e inversamente 
aos admiradores. Dias depois, o prato começou a aparecer em cardápios de 
padarias gerenciadas por admiradores. O mais importante é que não era só 
uma comida, mas uma ferramenta política, entre outras, que buscava situar 
o sujeito em determinado espectro moral. Isso vale para a alimentação como 
um todo, cercada, como não poderia deixar de ser, pela simbologia e pelas 
classificações mais amplas que organizam os tecidos culturais. 

O açúcar – como outros alimentos, como outras drogas ou medicamen-
tos, categorias pelas quais ele circula – é, sem dúvida, bom para pensar. 
Vamos investir neste texto, entre tantos aspectos possíveis, sobre percep-
ções científicas e populares que atravessam este tema. Ao mesmo tempo 
em que o uso do açúcar é incitado de forma mais ou menos visível, em 
suas diversas apresentações, tornando-o um produto presente em nosso 
cotidiano e nossos corpos, paira sobre ele uma percepção de risco, que o 
relaciona diretamente a elementos supostamente impuros e perigosos na 
nossa cultura, como a gordura e a obesidade. Este caráter ambíguo situa o 
açúcar entre uma evidente incitação ao uso e uma talvez menos clara quasi 
proibição, ou, ao menos, uma demonização; de uma forma ou de outra, uma 
moralização que vai além do produto em si. Talvez justamente porque ele 
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não seja em si, mas somente nas relações que engendra, somente exista nos 
usos e significados a ele atribuídos. 

AÇÚCAR, SÍNDROMES E EPIDEMIAS

O açúcar talvez viva hoje o que sejam seus piores dias. Vinculado como 
causa direta à chamada “epidemia da obesidade” e a diversas doenças as-
sociadas à “síndrome metabólica” (ou síndrome X), é considerado um dos 
principais vilões da alimentação contemporânea, sendo frequentemente 
comparado com a cocaína, por ser refinado, branco (na maioria das vezes) 
e potencialmente aditivo.

Denuncia-se que talvez nosso paladar esteja se tornando doce demais, 
viciado aos poucos nos açúcares mais ou menos explícitos em nossos ali-
mentos. O açúcar jogaria com o “sistema de recompensa” do cérebro, esse 
órgão-personagem central em nossa cultura, que manda e desmanda no 
corpo, um limite somático nosso que chega a colocar em dúvida a noção 
de livre-arbítrio. Em sua relação com nosso corpo, o açúcar seria um ma-
nipulador que, em tese, como outras substâncias classificadas como ilegais, 
geraria um vício.

Os riscos gerados pelo açúcar não se limitam às suas versões mais 
evidentes, mas acabam transbordando para outros alimentos, com relação 
menos evidente entre si, ao menos para o público leigo. Carboidratos, por 
exemplo, são temidos e excluídos de dietas, pois, ao serem ingeridos, “vi-
ram açúcar”. Os doces, então, seriam lugar de particular atração e perigo. 
Consumi-los é quase pecado capital, e aqueles que ingerem mais do que 
deveriam são punidos com doenças, aumento de peso e de gordura corpo-
ral. Até mesmo as frutas, aquelas que antes eram liberadas em uma boa 
alimentação considerada saudável, são condenadas por conterem quanti-
dades de frutose, o chamado “açúcar da fruta”. Gyorgy Scrinis, pesquisador 
no campo das políticas alimentares, introduz o conceito de “nutricionismo” 
para esse olhar algo reducionista ao alimento, que o valora a partir ape-
nas dos nutrientes presentes identificáveis por uma “ciência da nutrição”, 
ignorando relações com preparo, comensalidade e referências individuais 
e coletivas.4

Se os ovos fazem bem ou mal, se devemos cozinhar com banha de porco 
ou óleo de coco: as informações sobre o efeito dos alimentos em nossos cor-
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pos são confusas e contraditórias, mas extremamente relevantes. O sociólogo 
Claude Fischler, em entrevista, nomeia tal confusão como “psicopatologia da 
alimentação cotidiana”:

A proliferação dos discursos sobre alimentação e a contradição dos 
especialistas geram insegurança e uma ansiedade cada vez maior 
nos comedores. Sentimentos de incerteza ao ter que escolher o que 
é o certo, sem saber o que é o certo. O regime alimentar se tornou, 
para grande parte das culturas ocidentais, uma decisão de respon-
sabilidade individual. As pressões que o comedor moderno sofre são 
múltiplas e contraditórias. E elas não são apenas advindas dos espe-
cialistas, mas também das celebridades, da publicidade, da mídia de 
maneira mais geral. Maior quantidade de informação, maior confu-
são; mais liberdade, mais ansiedade; mais escolha, mais medo; mais 
prazer, mais culpa.5

O consumo de açúcar, portanto, tornou-se perigoso e driblar tal perigo 
é visto como responsabilidade individual. Ao mesmo tempo, são muitos 
os alimentos ultraprocessados que contêm consideráveis doses de açúcar, 
mesmo aqueles que não são em nada doces. E esses alimentos, comuns em 
prateleiras de lojas e supermercados, têm preços muito mais acessíveis que 
os minimamente processados – variação de preço ainda maior quando com-
parados aos produtos orgânicos. Podemos falar então de uma incitação ao 
consumo de açúcares em diversos formatos, movimento que não exclui uma 
demonização paralela. Ao mesmo tempo em que é vilanizado, chama-nos 
atenção o quanto seu uso é incitado, de forma mais ou menos evidente.

No entanto, existem dúvidas quanto à tão falada capacidade aditiva do 
açúcar. Pesquisas contestam a existência de tal vício químico na substância, 
indicando que o verdadeiro perigo do açúcar pode ter raízes mais morais 
do que biológicas.6 Como afirma Jeremy Greene, quando as doenças asso-
ciadas ao excesso de peso e a uma alimentação pouco saudável passam a 
poder ser controladas através de uma medicação diária em vez de por meio 
de uma dieta, emerge aí uma questão moral.7 É claro: sem a necessidade de 
manter uma dieta restritiva rigorosa, fica mais difícil convencer pacientes 

“acima do peso” que eles necessitam também emagrecer e modificar seus 
hábitos alimentares em prol de uma “vida mais saudável”. O que diferen-
cia o perigo do açúcar do perigo do sal – outra presença prosaica, histo-
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ricamente mais antiga na história da humanidade, hoje alçado a inimigo 
público – é que apenas um deles engorda: o aumento da quantidade de 
gordura corporal, mesmo sem nenhuma alteração significativa nos exa-
mes laboratoriais, é lido como alerta muito maior do que uma suspeita de 
hipertensão. 

Sabe-se que restrições alimentares rígidas podem causar episódios de 
compensação ou compulsão, da mesma forma que falamos que a proibição 
leva ao desejo de consumo. É interessante, acreditamos, pensar no açúcar 
a partir deste duplo registro, que não é mutuamente excludente, mas corre 
em paralelo: uso altamente controlado, mas ao mesmo tempo incitado em 
diversos formatos. Para entender o lugar do açúcar em nosso cardápio ali-
mentar contemporâneo, seja o seu lugar de conforto e suas delícias, seja sua 
leitura como elemento potencialmente perigoso à saúde, seria preciso olhar 
para além da sua substância e sua essência, mirando o conjunto de relações 
das quais ele faz parte, seus contextos de uso.8 

UM DISPOSITIVO DO AÇÚCAR? 

O convite que se insinua neste capítulo caminha na direção de pensar-
mos o açúcar, em suas relações contemporâneas com saúde, corpo e classe, 
dentro de um problema mais amplo que diz respeito também a outros 
alimentos, drogas e medicamentos; de pensarmos na noção de “dispositi-
vo das drogas”,9 mas por novas entradas. Sim, vivemos um contexto his-
tórico de proibição, mas também de imensa incitação, especialmente no 
campo das substâncias legais, no qual convivem valores como extensão e 
intensidade da vida10 – os movimentos de proibição e controle de algumas 
substâncias, nessa leitura, seriam paralelos a um outro de incitação do 
uso de fármacos, por exemplo. Mas como lidar, etnografar, pesquisar este 
lado do dispositivo das drogas, a incitação? Aplicamos as mesmas ideias e 
um mesmo vocabulário? Costumamos citar a condição comum de psicoa-
tivos para resistir às proibições absurdas e lembrar que café, chá, tabaco 
e açúcar também guardam o seu lugar no mundo das drogas,11 ao menos 
naquilo que pode ser chamado de alimento-droga. Mas e quanto à Ritalina, 
ao Rivotril, ao Prozac, às drogas pró-sexuais, aos hormônios? Ora, alguém 
diria, também são drogas. Mas então estamos nós atentos aos contextos es-
pecíficos, às autonomias, às capacidades de autogestão dos consumidores? 
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Ou a denúncia ao fenômeno da medicalização e do poder excessivo da big 
pharma fala aqui mais alto? Porque, neste caso, quando lidamos com lega-
lidades (ainda que concorde que os muitos usos, circulações e substâncias 
colocam em xeque o limite legal/ilegal e vários outros limites, natural e 
artificial etc.), por vezes estamos menos atentos aos contextos de consumo, 
à autonomia dos usuários, ao fato de que, em sua maior parte, o uso que se 
faz dos medicamentos, das drogas sobre as quais se inscreve a classificação 
de ilegalidade ou mesmo dos alimentos-droga, não é um uso problemático. 

Uma questão-chave: nós – e faz todo sentido – tentamos mostrar a 
dinâmica do “dispositivo das drogas”, como afirma Vargas, que proíbe de 
um lado e incita pelo outro, para mostrar uma grande incoerência no que 
se refere às drogas ilegais. Somos antiproibicionistas no que diz respeito 
às drogas ilegais. Falando de medicamentos, grande parte da bibliografia 
aponta para uma visão muito crítica do uso dos chamados remédios ou 
medicamentos, como se fôssemos manipulados pelos laboratórios farma-
cêuticos, e somos; como se a propaganda de medicamentos, em suas diver-
sas facetas, fosse uma espécie de “incitação ao uso de drogas”, argumento 
que faz muitos pularem da cadeira quando se refere ao universo dos cir-
cuitos ilegais. Como lidar com isso?

Levemos a questão para o açúcar. A indústria alimentícia insere açú-
car refinado em alimentos ultraprocessados, mesmo os salgados, e temos 
imensa popularização desses alimentos, através de baixíssimo custo e alta 
disponibilidade. Podemos falar em poder de escolha quando não há iniciati-
vas governamentais significativas para incentivar o consumo de alimentos 
orgânicos e menos processados? Segundo recente pesquisa de Vigilância de 
Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico 
(Vigitel),12 o que é considerado excesso de peso foi observado principalmen-
te em camadas mais pobres e com menos escolaridade. 

Apesar de muito associarmos fome à magreza, o fenômeno cunhado como 
“fome oculta”13 possibilita que pessoas obesas possam estar desnutridas, já 
que o peso corporal não indica necessariamente que as necessidades nutri-
cionais estão atendidas. A insegurança alimentar, assim como os transtornos 
alimentares, pode afetar pessoas em todos os corpos. As pesquisadoras Patti 
Watkins e Andrea Hugmeyer posicionam a anorexia nervosa e a obesidade 
como dois lados de uma mesma moeda,14 onde o medo de ser obeso (e, por-
tanto, julgado como doente e imoral na sociedade) pode gerar o apareci-
mento de transtornos alimentares restritivos.15 Tal possibilidade pode soar 
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estranha para nossos ouvidos acostumados com a associação direta entre 
gordura corporal e descontrole alimentar. 

Uma visão despolitizada da comida condena o açúcar, mas libera cada 
vez mais agrotóxicos à mesa. Mira a gordura corporal, e não a insegu-
rança alimentar. Propõe mais taxações aos alimentos e mais facilidade 
de acesso a cirurgias bariátricas em vez de incentivar o acesso a uma 
alimentação digna.

Perigo, mas também vício, toxina, veneno, droga, controle, modera-
ção, saúde pública, alimento. Controvérsias científicas, mas também mo-
ralidades que cercam o açúcar, assim como o sal (cuja presença na mesa 
dos restaurantes deve ser requisitada ativamente, como forma de redução de 
consumo planejada por lei, em alguns estados ou países); a maconha e/ou 
suas partes (lugar de debate em suas possibilidades recreativas, terapêuti-
cas e econômicas, mas também nas implicações do proibicionismo para as 
populações mais pobres, encarceramento em massa etc.); em outros mo-
mentos a cocaína, por vezes o LSD. Não há ingenuidade possível sobre as 
drogas, os remédios, as substâncias, em termos gerais. Vê-las na história é 
colocar em perspectiva de imediato os limites tênues entre legal e ilegal, as 
moralidades que as cercam, sua condição mais natural ou mais artificial, 
proibições, incitações e demonizações. Neste sentido, a história do açúcar 
compartilha do lugar complexo de tantas outras drogas, medicamentos, 
alimentos e alimentos-droga, cujos usos, classificações e contextos nos 
resta pesquisar.
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Chocolate
Ritos de troca, produção e consumo

Marcella Sulis

O cacau, fruto do cacaueiro, é uma planta nativa amazônica originária 
das Américas que aos poucos difundiu-se em todo o mundo. O chocolate, 
bebida preparada com as sementes de cacau secas e torradas, sempre foi 
consumido principalmente em sua forma líquida, amarga, espumosa e 
aromatizada, amplamente conhecido entre os reis, guerreiros e nobres 
das sociedades tradicionais na América pré-colonial.1

As civilizações olmeca, maia e asteca foram responsáveis pela propagação 
e disseminação do consumo de chocolate na América Central. Entretanto, 
por meio de pesquisas recentes, comprovou-se que o consumo do chocolate 
tem sua origem atualizada para mais de cinco mil anos. De acordo com Blake 
et al.,2 os nativos da Amazônia equatoriana já consumiam chocolate, prática 
revelada por meio das peças de cerâmica encontradas em sítios arqueoló-
gicos. Os nativos mayo-chinchipe, sociedade tradicional das terras altas do 
Equador, apresentavam relações de trocas há mais de cinco mil anos com 
outras tribos da costa do Pacífico, desenvolvendo rotas de trocas do Equador 
até Soconusco, na América Central. Entre os objetos trocados, os mais co-
muns eram conchas, pedras, plantas e sementes. Dentre estes, as sementes de 
cacau, que foram desta forma transportadas até a região central da América, 
fornecendo assim matéria-prima para a elaboração da bebida chocolate para 
os povos tradicionais daquela região. 

Compreender as relações de troca mediadas pelo chocolate nessas so-
ciedades tradicionais significa trazer a perspectiva do sistema da dádiva, 
da hospitalidade e dos ritos de trocas para essa análise. Neste sentido, 
é possível destacar os significados dessas trocas mediadas pelo chocolate, 
ressaltando sua importância simbólica e social e como essas relações acon-
teciam com o propósito de criar e manter vínculos sociais.3
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Como bebida sagrada, o chocolate era destinado à realeza e aos guer-
reiros, que também consumiam e o ofereciam nas festas em honraria aos 
deuses do cacau, para os maias, o deus Ek Chuah, além da realização de 
rituais religiosos nas diversas fases de cultivo da planta.4 Neste sentido, 
as trocas são configuradas em contextos sociais, fazendo parte das bases 
das relações e formação de vínculos nas sociedades. Assim, a “gestão” e os 
controles sociais são mediados por meio da hospitalidade e seus ritos, ou 
seja, através de processos como o da oferta de acolhimento ou da comen-
salidade, bem como na relação de trocas, serviços e dádivas.5

Marcel Mauss, quem primeiro trata do conceito da dádiva, entendia que

[…] aceitar alguma coisa de alguém é aceitar algo de sua essência es-
piritual, de sua alma; a conservação dessa coisa seria perigosa e mortal, 
e não simplesmente porque seria ilícita, mas também porque essa coisa 
que vem da pessoa não apenas moralmente, mas física e espiritualmen-
te, essa essência, esse alimento, esses bens, móveis ou imóveis, essas 
mulheres ou esses descendentes, esses ritos ou essas comunhões, têm 
poder mágico e religioso sobre nós. Enfim, a coisa dada não é uma 
coisa inerte.6

De acordo com Sophie Coe, as sementes do fruto eram muitas vezes 
usadas como moeda nas antigas sociedades ameríndias. Uma lebre ou um 
coelho valiam 100 grãos de cacau e um ovo de peru valia 3 grãos de cacau, 
por exemplo. Com isso, fica evidente ao menos a importância material do 
cacau para esses povos, principalmente para as trocas de mercadorias,7 já 
que a sua importância mágica não podemos mensurar.

No período de colonização da América Central, as sementes de cacau 
foram primeiramente levadas à Espanha. E, durante alguns anos, o prepa-
ro e o consumo do chocolate tinham seu conhecimento limitado apenas à 
corte espanhola.8

Ao contrário do que a maioria da literatura descreve, os espanhóis  não 
alteraram o chocolate para se adequar às predileções do palato. Na verdade, 
no início, os espanhóis se adequaram e desenvolveram um gosto pelo choco-
late exótico indígena, procurando recriar a mesma experiência do chocolate 
da América na Europa. A migração dos rituais do preparo do chocolate levou 
à transmissão transcultural de gosto.9 Com o tempo, a bebida foi acrescida 
de açúcar e, aos poucos foi ganhando destaque entre a nobreza europeia para 
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além da Espanha, em países como a Itália, a Holanda, a França e a Inglater-
ra.10 No princípio, o chocolate era um produto muito caro e de alcance limi-
tado aos nobres e ricos, claramente considerado um alimento de distinção. 
Mais tarde passou a ser produzido e consumido em maior escala em casas 
específicas, onde eram servidos chá, café e chocolate – ressalta-se que neste 
período o chocolate só era consumido na forma líquida. A primeira casa de 
chocolate foi estabelecida em Londres, no ano de 1657.11

Smith12 descreve o consumo das bebidas quentes estimulantes e cita a 
questão do vício nessas bebidas, por conterem alcaloides; aliás, não somente 
as bebidas, mas também os mastigatórios e fumos, como folhas, tabacos e 
outros produtos viciantes. Neste sentido, é difícil saber a origem do aumento 
significativo do consumo de bebidas estimulantes na Europa. Uma possibi-
lidade seria o fato de as bebidas serem consumidas também por serem esti-
mulantes, energéticas e viciantes. Outra questão seria a combinação dessas 
bebidas associadas ao açúcar. Pode-se destacar também o exotismo do consu-
mo de salep, bebida quente e popular nas terras do Império Turco-Otomano, 
elaborada das raízes de orquídeas. Além dessas bebidas, o consumo de café 
indicou também mudanças na disseminação de seu plantio pela Arábia, pela 
Etiópia e pelo Oriente Médio. Em seguida, observou-se o aumento do con-
sumo dessas bebidas e suas plantações no oceano Índico e no Caribe, bem 
como nas colônias e plantações que foram disseminadas na América Latina 
no século XIX e, notadamente, no Brasil com o cacau e o café.

Korten13 circunscreve a importância do chocolate para a manutenção 
do clero italiano na época napoleônica. Os italianos conseguiram influen-
ciar o comércio e o consumo de chocolate na Itália nesse período. É interes-
sante observar a existência de uma relação antiga entre a Igreja Católica e 
o chocolate, iniciada com as conquistas espanholas já no século XVI, com 
os clérigos espanhóis na América. Os dominicanos, capuchinhos, francis-
canos e jesuítas foram os primeiros missionários a adotar algumas das 
práticas culturais dos índios nativos, como consumir chocolate. Os jesuítas 
estavam envolvidos em todos os aspectos de produção do chocolate, prin-
cipalmente no Paraguai e no Brasil. Eles eram responsáveis pela plantação 
de cacau, pela fiscalização de fazendas, até pelo envio de carregamentos 
para a Europa. As ordens religiosas ajudaram a disseminar o chocolate em 
toda a Europa através das suas redes monásticas. 

Neste sentido, entende-se como a Itália desenvolveu um mercado de 
chocolate desde o seu início. Já em 1700, Veneza, Florença e Turim também 
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introduziram alguns dos primeiros cafés europeus, e os chocolatiers do nor-
te da Itália tinham suas receitas reconhecidas e famosas por toda a Europa. 

A era napoleônica retratada aqui se refere ao período em que a guerra 
bloqueou as rotas de comércio no Atlântico, entre 1796 e 1814. Entre-
tanto, os monges da ordem dos Camaldolese empreenderam a produção 
de cacau como forma de manutenção e sobrevivência. Por conseguinte, 
o consumo do chocolate na Europa se deu principalmente pelo viés da 
bebida representada como status de luxo e exotismo. Cabe ressaltar que, 
nesta fase, o aumento considerável do consumo da bebida chocolate en-
volvia adoçá-la com açúcar, tornando-a ainda mais estimulante e ener-
gética. Destaca-se aqui a expansão das casas de chocolates como locais 
frequentados pela elite, políticos e intelectuais. Neste sentido, o consumo 
aumentou consideravelmente, bem como a expansão do plantio do cacau 
no Brasil, onde, estimulado pelo governo português – o qual ordenou o 
cultivo no Pará e no Maranhão –, se constituiu a principal fonte de expor-
tação aquela produzida no Pará, nas primeiras décadas do século XVIII, 
para, posteriormente, ser plantado na Bahia. 

De acordo com Coe e Coe,14 até 1828 as sementes eram usadas em sua 
total constituição na fabricação de seus derivados, mas, após o invento do 
holandês Van Houten, que possibilitou a extração da manteiga de cacau 
das sementes, foram proporcionadas bebidas de melhor preparo e diges-
tão, viabilizando assim a posterior formulação das barras de chocolate 
parecidas com as que consumimos hoje.

Outro marco foi a criação dos chocolates ao leite pelo suíço Daniel 
Peters, em 1876, gênero que ganhou diferentes versões ao longo do tempo 
e que se popularizou em escala mundial rapidamente.

Devido ao crescente consumo dos derivados do cacau e ao desenvolvi-
mento e popularização das barras, novas áreas de plantio se fizeram neces-
sárias. O cultivo passou a ser feito também no Equador, Venezuela, Gana, 
Nigéria, Camarões, Costa do Marfim e, também, no Brasil, todos colônias 
europeias. Esses países possuíam climas propícios ao desenvolvimento da 
cultura cacaueira, que logo prosperou nessas regiões e pôde suprir a deman-
da em vigor.15

Por meio da perspectiva de expansão e pelo viés econômico e político, 
o chocolate tornou-se um mecanismo econômico para os países com colônia 
de exploração agrícola, impulsionando um mercado potencial para exporta-
ção e acordos políticos no período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, 
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entre 1870 e 1914, o que provocou uma interação contínua entre diversos 
elementos, como a inovação chocolateira, o empreendedorismo, o comércio, 
os bancos, a economia política e a economia imperial; ou seja, o consumo de 
chocolate funcionou como um sistema aberto à estratégia política.16

Neste contexto, surgiu no século XIX, na Inglaterra, a fábrica de cacau 
e chocolate Cadbury, de Richard Cadbury, filho de John Cadbury, o fun-
dador da empresa. Até hoje é umas das marcas mais famosas de chocolate. 
No século XIX, as fábricas inglesas Fry e Cadbury foram as primeiras a 
produzir os chocolates em barra – a adição da manteiga de cacau (extraí-
da das amêndoas de cacau) e do açúcar deu origem às barras com textura 
uniforme e de derretimento suave na boca. Outro fato histórico foi a cria-
ção das caixas de chocolate em formato de coração para, principalmente, 
presentear em datas comemorativas. O livro de Richard Cadbury é um 
clássico sobre cacau e chocolate na Europa. Neste sentido, o capítulo “His-
tória e cultivo da planta” retrata bem o cultivo do cacau na América do 
Sul, dando destaque para o Brasil e para as produções de cacau do Pará e 
da Bahia. No segundo capítulo, “História do uso do cacau”, o autor comen-
ta sobre o uso culinário não ser tão comum inicialmente, marcado por um 
consumo singular e para fins medicinais.17

O CHOCOLATE E SEU DESENVOLVIMENTO NO BRASIL 

No Brasil Colônia, já em 1679, foram instituídas as primeiras plantações 
do fruto. Entretanto, somente em 1746 o cultivo comercial foi implemen-
tado no sul do estado da Bahia, tornando-se, em 1783, uma importante 
atividade econômica para a região, como surge imortalizada no romance 
clássico de Jorge Amado, intitulado Gabriela. Nessa região, o cacau se adap-
tou muito bem ao clima e atingiu alta produtividade em pouco tempo, colo-
cando o país entre um dos maiores produtores, impulsionando, assim, pro-
gressos econômicos e aumento exponencial da população local.18

Nas duas primeiras décadas do século XX, o Brasil era o maior produtor 
de cacau do mundo, sendo essa uma das principais atividades econômicas do 
país e da Bahia. Contudo, é de conhecimento histórico que o sistema de tra-
balho relacionado ao cultivo do cacau – bem como em outras culturas como, 
a do café e a da cana-de-açúcar – se caracteriza como uma sociedade agrária, 
patriarcal e escravocrata.19 Desse modo, o cultivo do cacau sempre esteve 
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ligado aos grandes proprietários de terras, conhecidos também como os coro-
néis do cacau. Diversos estudos, como o de Timothy Walker,20 apontam para 
as origens da produção comercial de cacau no Brasil, mostrando a ligação 
direta do trabalho humano forçoso e, geralmente, escravizado nas lavouras e 
plantações no estado da Bahia. Foi desse modo violento e explorador da mão 
de obra que se produziu praticamente todo o cacau exportado pelo Brasil até 
o final do século XIX. Contudo, as pesquisas também destacam que, mesmo 
após a abolição da escravidão, as condições hostis de trabalho permanece-
ram com os que trabalhavam no plantio do cacau.

Outro fator negativo acerca do cultivo de cacau é que, a partir da década 
de 1980, a cacauicultura brasileira entrou em crise por conta de problemas 
como o aumento da oferta mundial de cacau ao mesmo tempo em que o 
preço do fruto no país despencou devido a um período rigoroso de estiagem 
e ao aparecimento da praga chamada vassoura-de-bruxa nas plantações.21 
Este fungo de ação rápida faz o fruto escurecer e ressecar. O acelerado 
avanço da vassoura-de-bruxa arrasou praticamente toda a produção ca-
caueira baiana, sendo o auge dessa crise relativo à safra dos anos de 1999 
e 2000. 22

Nesse cenário de adversidade, os produtores começaram a repensar a 
política de commodity do cacau, bem como a desenvolver alternativas para 
a produção de chocolate. Assim, iniciou-se o investimento para melhoria e 
recuperação das lavouras de cacau. Por meio da tecnologia foi possível criar 
não só variedades da planta resistentes ao fungo, como também técnicas 
para o controle da doença para apoiar a revitalização da cacauicultura.23 Ou-
tra estratégia muito utilizada foi a verticalização da produção, isto é, a con-
tinuidade da cadeia produtiva, chegando-se até a produção do chocolate em 
barra, mantendo o produto final no local, aumentando a gama de produtos 
e o valor agregado. 

De acordo com os últimos relatórios de Mendes,24 o mercado do cacau 
está aquecido, com crescimento estimado em 20% ao ano. Uma tática ado-
tada na produção é a agregação de valor aos produtos com base em cultivos 
de cacau fino, orgânico e fabricação de produtos gourmets.

Apesar de a produtividade dos tempos áureos não ter sido reconquista-
da, bons níveis de produção estão sendo retomados, sendo a Bahia agora o 
segundo maior produtor nacional, perdendo a liderança apenas para o Pará. 
Recentemente, o cacau e o chocolate também passaram por um longo proces-
so de reconhecimento e receberam a certificação de procedência sul-Bahia.
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Através do conteúdo já exposto, observou-se a importância de desta-
car como a cultura do chocolate foi se desenvolvendo ao longo do tempo 
no Brasil e no mundo, permeada de relações de trocas, relações ambíguas, 
evidenciadas por ritos de troca, hospitalidade e hostilidades.25 Observou-se, 
ainda, um novo cenário que vem mudando a partir de iniciativas sustentá-
veis de produção e para o consumo de chocolate.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O chocolate exerce múltiplas funções, simbolizando um elemento central 
nas relações de trocas de tais sociedades tradicionais e contemporâneas. 
O significado político do chocolate se destacou nos diversos estudos sobre 
a temática, seja como elemento integrante de diferentes cerimônias, seja 
como centro de importantes estruturas sociais.

A reciprocidade da troca fornece coesão social, segurança e desenvolvi-
mento econômico.

No decorrer da historiografia, notou-se uma diferença significativa en-
tre as relações de trabalho e consumo de chocolate entre países como o Bra-
sil e os países da Europa, por exemplo. Neste contexto, considerou-se que 
essas diferenças relacionadas à cultura do chocolate e ao modo de produção 
influenciaram de alguma forma o consumo e a valorização do chocolate. 
Observou-se também que o vínculo simbólico e cultural do chocolate com 
a nobreza foi uma constante. Foi possível analisar que, ao longo da história, 
o chocolate deixou o campo do sagrado, da dádiva, para constituir um sím-
bolo de hospitalidade, distinção, exotismo e exclusividade.

Por fim, este capítulo sugere que a hospitalidade, bem como os estudos dos 
ritos e das trocas, pode propiciar novas perspectivas e ganhos de ordem varia-
da para diversos campos de pesquisas. Sugere também um aprofundamento 
nas temáticas das trocas rituais e profanas, compreendendo o chocolate numa 
perspectiva histórica, mas também contemporânea da hospitalidade.
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Influência dos açúcares no  
processo saúde x doença

Ligia Abreu

Os açúcares são compostos orgânicos denominados carboidratos. Possuem 
importância secular na alimentação, representando fonte indispensável 
de calorias, e são responsáveis por garantir a sobrevivência da espécie 
humana.

A introdução dos carboidratos na alimentação está provavelmente re-
lacionada com o interesse do ser humano pelo sabor doce. Alguns auto-
res acreditam que, durante o processo evolutivo da humanidade, os seres 
humanos, em sua busca por alimentos e fontes de energia, tenham reco-
nhecido o sabor adocicado nos alimentos. Naquele tempo, isto poderia ser 
aproximado ao que hoje chamamos de “segurança alimentar e nutricional”. 
Sendo assim, segundo França1 e como pode ser visto no Guia Alimentar 
para a População Brasileira,2 os alimentos com sabor doce passariam a ser 
considerados relevantes para a sobrevivência. 

No entanto, atualmente e para as ciências da nutrição, em se tratando 
da influência dos açúcares no processo saúde x doença, há que se conside-
rar uma abordagem direcionada para os chamados “açúcares de adição”. 
Também são conhecidos como “açúcares simples” ou “açúcares livres” e 
são definidos como todos os monossacarídeos e dissacarídeos adicionados 
aos alimentos. Da mesma forma, temos os açúcares presentes naturalmente 
no mel, nos xaropes e nos sucos de frutas, constituindo, nesses casos, um 
elemento de muito baixo valor nutricional e fortemente associado a doen-
ças crônicas não transmissíveis, entre elas o diabetes mellitus tipo 2 e a 
obesidade, e também ao surgimento das cáries, principalmente na infância, 
como dizem Martínez-Ávila e Gomes.3

Os açúcares possuem diversas propriedades, tanto fisiológicas quanto 
culinárias, podendo variar no seu grau de doçura, textura, velocidade de 
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digestão e absorção a partir do momento em que entram em contato com 
o trato digestório humano e, do mesmo modo, podendo ser utilizados em 
diferentes técnicas de preparo, de acordo com sua finalidade. Essas varia-
ções ocorrem, segundo Martínez-Ávila e Gomes,4 devido ao tipo de carboi-
drato consumido ou utilizado, e esse aspecto também é enfatizado em Lo, 
no seu livro Bioquímica metabólica aplicada à nutrição.5 

A ingestão de açúcares pode ocorrer mediante o consumo direto dos mes-
mos ou de forma indireta, quando consideramos que esses açúcares estão 
inseridos em diversas preparações, como sucos, doces, bebidas, bolos, tortas, 
recheios e sobremesas em geral.6

Os carboidratos representam um dos maiores grupos de compostos or-
gânicos na natureza, sendo classificados em três grupos: monossacarídeos, 
dissacarídeos e polissacarídeos.

 Os monossacarídeos são considerados os açúcares mais simples, sendo 
os mais abundantes a glicose e a frutose. Encontram-se na forma livre ou 
compondo parte de moléculas dos dissacarídeos e dos polissacarídeos. São 
encontrados como componentes nutricionais de frutas, mel e xarope de 
milho e sua absorção ocorre no intestino delgado. Seu consumo resulta em 
rápida resposta glicêmica, e os produtos finais da sua metabolização são a 
própria glicose e a frutose. O teor desses açúcares nos alimentos dependerá 
do estado de maturação e conservação dos mesmos.

A glicose é a principal fonte de energia utilizada para os processos meta-
bólicos do corpo humano. É resultante do processo da quebra de moléculas 
mais complexas de carboidratos (dissacarídeos e polissacarídeos) prove-
nientes dos alimentos. Sua regulação no sangue é promovida pela ação 
dos hormônios insulina e glucagon, ambos produzidos no pâncreas pelas 
células beta e alfa pancreáticas, respectivamente.

A glicose usada na culinária é também chamada de glucose e pode ser 
encontrada na forma do xarope de milho. Seu uso tem por objetivo princi-
pal conferir sabor doce e impedir que a preparação (como uma calda ou um 
doce) se cristalize.

A frutose é metabolizada no fígado e convertida em glicose para ser utili-
zada na produção de energia. E, assim como ocorre com a glicose, o excesso 
de consumo de frutose, principalmente daquela proveniente dos alimentos 
processados, pode levar ao aumento dos níveis de glicose sanguínea e 
biossíntese de ácidos graxos, favorecendo o acúmulo de gordura no tecido 
adiposo e o desenvolvimento de resistência à insulina. 
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Conhecida como levulose ou “açúcar das frutas”, por ser encontrada 
prioritariamente nas frutas, a frutose, em conjunto com a glicose, faz par-
te da composição do mel de abelhas e pode ser encontrada também em 
alguns cereais e vegetais. Pode ser obtida ainda a partir da hidrólise da 
inulina e da sacarose. É considerada o açúcar mais solúvel em água e o 
que possui maior poder adoçante quando comparado à sacarose, sendo 
amplamente utilizado pela indústria de alimentos como adoçantes na com-
posição de refrigerantes, sucos do tipo néctares de fruta, doces em calda e 
diversos outros tipos de alimentos processados. Em conjunto com a glicose, 
a frutose presente nas frutas, principalmente nas uvas, é o componente 
principal para a fermentação pela ação das leveduras durante o processo 
de produção de vinho. 

O segundo grupo de compostos de carboidratos são os dissacarídeos, 
que se apresentam com dois monossacarídeos ligados, cujos principais 
representantes são a sacarose, a lactose e a maltose.

Encontrada principalmente na cana-de-açúcar e na beterraba, a sacarose, 
também conhecida como “açúcar comum” ou “açúcar de mesa”, tem aspecto 
de cristais brancos, é solúvel em água, possui sabor doce e é formada por 
uma molécula de glicose e uma molécula de frutose. Serve de referencial de 
doçura para fins de comparação com os demais tipos de açúcares orgânicos e 
adoçantes artificiais. É utilizada para adoçar bebidas como café, chás, sucos 
e também em preparos culinários diversos.

A sacarose possui um grande poder mercadológico, sendo comerciali-
zada na forma de diferentes açúcares, tais como: açúcar mascavo, açúcar 
demerara, açúcar refinado, açúcar cristal, glaçúcar e açúcar orgânico.

A lactose é um dissacarídeo composto por dois monossacarídeos (glicose 
e a galactose) e é conhecida popularmente como o açúcar do leite, pois 
trata-se do carboidrato componente desse alimento, estando presente na 
maior parte dos seus derivados. Possui sabor levemente adocicado e é pro-
duzida a partir das glândulas mamárias dos mamíferos. 

O processo de digestão da lactose ocorre a partir da ação da enzima 
lactase, presente nas células intestinais. Essa enzima “quebra” a lactose e 
separa as moléculas de glicose e galactose responsáveis por sua composição, 
facilitando, dessa forma, a continuidade do processo de digestão e absorção 
de nutrientes pelo organismo.

Formada a partir da ligação de duas moléculas de glicose, a maltose, 
também conhecida como “açúcar do malte”, encontrada nos grãos de ce-
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vada, possui sabor adocicado, porém em menor grau quando comparada à 
sacarose. Caracteriza-se como componente principal do malte, amplamente 
utilizado na fabricação de cerveja e de produtos de panificação.

ÍNDICE GLICÊMICO

O índice glicêmico representa o efeito sobre a glicemia de uma quantidade 
fixa de carboidrato disponível de um determinado alimento em relação a 
um alimento-controle (normalmente o pão branco ou a glicose), refletindo 
a qualidade do carboidrato ingerido de acordo com a capacidade de elevar 
a glicose sanguínea. Sendo assim, os alimentos podem ser classificados, 
como explicam Foster-Powell, Holt e Brand-Miller, como de alto ou baixo 
índice glicêmico.7 

A ingestão de alimentos com alto índice glicêmico (ex.: batata, biscoito 
e pão francês) gera maior liberação de insulina para tentar manter os ní-
veis de glicose no sangue dentro de limites normais, promovendo menor 
saciedade após as refeições e induzindo ao consumo excessivo de alimen-
tos, acarretando em risco de obesidade e piora do quadro de resistência 
à insulina.

Em contrapartida, a ingestão de alimentos de baixo índice glicêmico (ex.: 
aveia, cenoura e arroz integral) garante melhor controle na liberação de insu-
lina, promovendo aumento da saciedade e consequente diminuição do con-
sumo excessivo de alimentos nas refeições, reduzindo, dessa forma, o risco 
de desenvolvimento de doenças – como diabetes mellitus tipo 2 e obesidade 

– e auxiliando na redução de deposição de gordura no corpo.
Os alimentos com baixo índice glicêmico possuem grande teor de fi-

bras, sobretudo as fibras solúveis, cujo consumo leva a uma maior disten-
são gástrica, que, por sua vez, induz a uma maior secreção de colecisto-
quinina, gerando uma maior sensação de saciedade.

O CONSUMO DE AÇÚCARES E SUA RELAÇÃO COM  
O SURGIMENTO DE DOENÇAS

A utilização dos açúcares de adição na alimentação pode ser observada 
ainda no período de amamentação. Nesse período tão importante para o 
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desenvolvimento da criança e cuja recomendação é de amamentação ex-
clusiva de leite materno até os seis meses, nota-se a adoção de práticas ali-
mentares que introduzem preparações compostas por formulações lácteas 
para uso infantil e que também têm como base de sua composição o leite de 
vaca integral adicionado de carboidratos simples, como o açúcar de mesa.8

Até o século XVII, o açúcar não era tão acessível como hoje, sendo usado 
muito mais para fins medicinais, como um calmante natural. No entanto, 
após as colonizações, houve a propagação da cana-de-açúcar no continen-
te americano e do açúcar de beterraba nos países europeus, tornando o 
produto cada vez mais conhecido e aceito, conforme esclarece Carneiro.9 

A busca por praticidade no preparo das refeições fortalece cada vez 
mais a comercialização dos alimentos processados, trazendo mudanças no 
padrão alimentar da população ao longo dos últimos anos. Esse fato ocor-
re devido à baixa qualidade nutricional desses alimentos, que apresentam 
quantidades elevadas de “açúcares” (aliás, nem todos advêm da cana-de-

-açúcar), gorduras, sódio e aditivos químicos, além de possuírem baixo teor 
de micronutrientes e fibras. 

O consumo cada vez mais frequente de alimentos processados ricos em 
“açúcares” e gorduras vem resultando em ganho de peso excessivo, como 
explica a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome 
Metabólica (Abeso),10 além do surgimento de doenças crônicas não trans-
missíveis e metabólicas, tais como obesidade, hipertensão arterial sistêmi-
ca, dislipidemias e síndrome metabólica.

Embora o açúcar influencie na produção de serotonina, hormônio que 
induz o humor e ajuda a regular o sono, por exemplo, seu consumo em ex-
cesso e por longos períodos pode trazer danos irreparáveis ao metabolismo.

A Organização Mundial de Saúde recomenda que a ingestão de açúcar 
não ultrapasse de 5 a 10% do total de calorias ingeridas diariamente. Dessa 
forma, em uma dieta de 2000 Kcal, por exemplo, podemos considerar que 
entre 100 e 200 Kcal (equivalente a 25 e 50 gramas) do consumo provêm 
de açúcares.11 

Quando se fala em consumo de açúcar e seu impacto na saúde pública 
e no atendimento básico de saúde, a cárie é o problema mais evidente. 
Caracteriza-se pela desmineralização das estruturas dentárias, provocando 
dor e podendo levar ao surgimento de problemas dentários mais sérios, 
como o surgimento do canal, inflamações na gengiva e até mesmo a perda 
dos dentes.
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No entanto, de todas as doenças cujo surgimento é influenciado pelo con-
sumo de açúcar, sem dúvida, a obesidade é a principal delas. Segundo a Or-
ganização Mundial da Saúde em 2018, essa condição é considerada um dos 
maiores problemas de saúde e uma epidemia mundial que acomete mais de 
650 milhões de pessoas. 

A obesidade é uma doença neuroquímica, crônica, recidivante, não 
transmissível, caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal e 
associada às morbidades secundárias, como o aumento da resistência à insu-
lina, diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial sistêmica e dislipidemias. 

O metabolismo de um indivíduo obeso sofre uma sobrecarga hemodinâ-
mica, diante da necessidade de se aumentar o volume sanguíneo, a fim de 
garantir irrigação e aporte de nutrientes a todas as partes do corpo, consi-
derando o aumento significativo da superfície corporal devido ao acúmulo 
excessivo de gordura. 

O ajuste fisiológico promovido pelo aumento do volume sanguíneo 
traz consequências tanto ao coração, que precisará intensificar seus bati-
mentos em frequência e força de contração, quanto aos vasos sanguíneos, 
que passam a sofrer resistência vascular, podendo não suportar mais o 
volume de sangue circulante, levando ao rompimento dos mesmos. 

A ingestão de açúcar, principalmente os provenientes de produtos in-
dustrializados, como refrigerantes, sucos e refrescos, está diretamente 
relacionada ao aumento da pressão sanguínea e de triglicerídeos, favore-
cendo o desenvolvimento de doenças cardíacas. 

A dislipidemia promove a formação de placas de ateromas nos vasos 
sanguíneos, causando seu entupimento e consequente desenvolvimento da 
doença arterial coronariana. Isso ocorre devido à correlação entre o con-
sumo de alimentos ricos em açúcares, principalmente ricos em frutose, e o 
aumento de triglicerídeos e redução da concentração sanguínea de coleste-
rol HDL (High Density Lipoprotein Cholesterol), conforme dados de Hermes 
Xavier e outros.12 

A frutose, quando consumida em grande quantidade, promove um gasto 
excessivo de energia para sua metabolização, gerando ácido lático e ácido 
úrico. Segundo Marques,13 o aumento do ácido úrico no sangue provoca a 
constrição dos vasos sanguíneos, que, por sua vez, promove o desenvolvi-
mento da hipertensão. 

Há que se considerar que, embora a frutose de adição esteja relacionada 
com o surgimento da hipertensão, quando falamos da frutose proveniente 
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do consumo de frutas, essa influência não existe. Embora não haja distinção 
química entre a frutose de adição e a frutose encontrada naturalmente em 
frutas, a ação de ambas no corpo humano ocorre de forma diferente. No caso 
das frutas, estas possuem em sua composição fibras, potássio, vitamina C 
e flavonoides, entre outros compostos que minimizam os efeitos da frutose, 
fato este que não ocorre na frutose de adição, que normalmente fará parte da 
composição de alimentos pobres nesses nutrientes.14

Além das consequências cardiovasculares, a obesidade também está re-
lacionada com as doenças osteoarticulares. O excesso de peso provoca so-
brecarga na estrutura óssea, gerando dor crônica. Em se tratando da coluna, 
favorece não só o surgimento de problemas posturais, como também o acha-
tamento das vértebras e o surgimento de hérnias de disco. No que se refere 
às articulações, principalmente dos joelhos e tornozelos, o excesso de peso 
leva ao desgaste ósseo e da cartilagem, ao rompimento de ligamentos e con-
sequentes problemas de locomoção. 

Continuando o rol de doenças causadas pelo consumo excessivo de 
açúcares, o diabete mellitus tipo 2 não poderia ficar de fora dessa lis-
ta. A doença caracteriza-se, grosso modo, pela produção insuficiente de 
insulina pelo pâncreas ou por uma resistência das células do corpo em 
promover sua absorção. Sabe-se que a insulina é o hormônio responsável por 
manter os níveis de glicose no sangue adequados, garantindo energia para o 
organismo. 

O diabetes mellitus tipo 2 possui relação direta com a obesidade, pois 
a diminuição da sensibilidade à insulina ocorre devido ao acúmulo exces-
sivo de gordura, principalmente na região abdominal. Nessas situações, 
a resposta lipolítica à noradrenalina é mais acentuada, e a produção de 
cortisol induz o aumento da lipólise, mediante a inibição do efeito anti-
lipolítico da insulina. As taxas elevadas de lipólise induzem a liberação de 
ácidos graxos, resultando em uma desregulação na produção de glicose pelo 
fígado, em aumento das concentrações insulínicas e consequente desre-
gulação dos receptores de insulina, contribuindo para a hiperinsulinemia 
e para a diminuição da sensibilidade à insulina pelas células do corpo, 
prejudicando a captação de glicose.15

Em um primeiro momento, quando instalado o quadro de hiperin-
sulinemia e resistência à insulina, as células β pancreáticas continuam 
produzindo mais insulina a fim de compensar este processo. No entanto, 
após certo tempo, essas células ficam sobrecarregadas e passam a falhar 
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na produção de insulina, o que resulta no aumento das concentrações de 
glicose no sangue, instalando-se assim o diabetes mellitus tipo 2. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dessa breve análise sobre o consumo de açúcares e seus respecti-
vos impactos na saúde humana, pode-se concluir que os carboidratos são 
importantes nutrientes para o nosso corpo, não devendo ser retirados da 
nossa alimentação. No entanto, quando se trata dos carboidratos prove-
nientes dos açúcares de adição, o consumo precisa ser moderado, pois estes, 
quando ingeridos em grandes quantidades, podem resultar em uma série de 
desordens no metabolismo e consequente desenvolvimento de doenças crô-
nicas não transmissíveis, sendo as principais a obesidade, as doenças car-
diovasculares, a hipertensão arterial sistêmica e o diabetes mellitus tipo 2.

Considera-se de fundamental importância o desenvolvimento de melho-
res estratégias de avaliação dos alimentos que consumimos e também que 
possibilitem o conhecimento e as mudanças necessárias em nossos hábitos 
de vida. É preciso a adoção de medidas que permitam ao consumidor iden-
tificar nas embalagens dos alimentos industrializados a quantidade exata 
de açúcar presente nos mesmos.

O consumo excessivo de açúcar constitui-se, portanto, um perigo para o 
nosso corpo e uma forte ameaça à saúde da população. É preciso melhorar 
e intensificar a abordagem sobre a importância da realização de uma ali-
mentação variada, livre de excessos e de produtos industrializados, aliada 
à prática regular de atividades físicas.
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Os Mbyá-Guarani  
e suas doçuras

Mártin César Tempass

No presente capítulo pretendo apresentar questões práticas e simbólicas 
da produção e do consumo de doces pelos Mbyá-Guarani, bem como ana-
lisar como a sua dieta acentuadamente doce atua na construção de pes-
soas em uma sociedade que compreende também os seres da natureza e 
da sobrenatureza. Os dados aqui apresentados são fruto de cerca de quin-
ze anos de diferentes pesquisas etnográficas em aldeias Mbyá-Guarani do 
Rio Grande do Sul.

É importante destacar que as informações que aqui serão apresentadas se 
referem a um sistema culinário ideal, que está muito presente nos discursos 
dos Mbyá-Guarani, mas que em muitos aspectos não está sendo possível pôr 
em prática no momento atual. Ocorre que, na grande maioria dos casos, os 
Mbyá-Guarani estão privados de acessar a totalidade dos recursos naturais 
de seu amplo território porque foram expulsos de suas terras. Assim, a caça, 
a pesca, a coleta e a sua horticultura tradicional não estão sendo pratica-
das como no passado. Segundo os Mbyá-Guarani, hoje eles praticam uma 
culinária de emergência, mas, tão logo recuperem as suas terras ancestrais, 
eles voltarão a praticar a sua alimentação tradicional. E é essa alimentação 
do passado e do futuro, que os Mbyá-Guarani fazem questão de destacar, 
que será trabalhada neste capítulo.

No Brasil os grupos de língua Guarani podem ser subdivididos em três 
parcialidades étnicas: os Mbyá-Guarani, os Nhandevá (ou Xiripá) e os 
Kaiowá. Eles pertencem à família linguística Tupi-Guarani, do Tronco Lin-
guístico Tupi.1 Os Mbyá-Guarani, foco do presente capítulo, se distribuem 
sobre um vasto território que abarca parte significativa do que atualmente 
se conhece como Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. No Brasil, eles 
possuem aldeias em uma faixa territorial que vai desde o Rio Grande do 



144 Gastronomia, cultura e memória

Sul até o Espírito Santo. Porém, esse território é ocupado de forma descon-
tínua. As áreas onde os Mbyá-Guarani vivem possuem como característica 
o interstício de diferentes formações vegetais, diversidade de fauna e flora, 
bem como a presença de variados tipos de solos e águas. Tais áreas são 
fundamentais para a reprodução física e cultural do grupo, ou, como dizem 
os Mbyá-Guarani, para viverem de acordo com a sua cultura.2 E isso tudo, 
como não poderia deixar de ser, está fortemente atrelado às dimensões 
práticas e simbólicas do seu sistema culinário.

Os Mbyá-Guarani nos falam da existência, em um passado mítico, 
de uma Primeira Terra (Yvy Tenondé), que foi destruída em um dilúvio 
(iporum). Foram as divindades que destruíram essa Primeira Terra, por 
estarem descontentes com parte dos seres que a habitavam. Os Mbyá-Gua-
rani sobreviveram a essa destruição por serem os “escolhidos dos deuses”. 
Uma Segunda Terra (Yvy Pyau) foi criada para os Mbyá-Guarani viverem. 
E, nessa nova Terra (a atual), as divindades criaram para eles uma vasta 
gama de alimentos, tidos como sagrados. E, além da criação dos alimentos, 
as divindades também estabeleceram como e quando os Mbyá-Guarani 
poderiam plantá-los, caçá-los, coletá-los ou pescá-los.3

A Terra atual é imperfeita, mas é nela que os Mbyá-Guarani buscam se 
tornar seres divinos perfeitos, atingindo o aguyje, que é o estado de totali-
dade acabada, a perfeição, a maturidade, a plenitude do desenvolvimento.4 
Para isso é preciso respeitar algumas regras alimentares, além de uma sé-
rie de regras sociais interligadas.5 Basicamente, é preciso evitar qualquer 
alimento não originariamente Mbyá-Guarani, principalmente sal, açúcar 
branco, café, carne de gado e produtos industrializados, além de cigarros 
e bebidas alcoólicas (dos brancos). 

Mas, dentre as comidas tradicionais dos Mbyá-Guarani (Orérembiú), 
também figuram algumas que são menos sagradas e que devem ser con-
sumidas com moderação. Idealmente, os alimentos tradicionais podem ser 
classificados em duas categorias: 1) os do sangue e da carne e 2) os do 
esqueleto. Os alimentos do esqueleto são os mais indicados para se atingir 
o aguyje, pois tornam o corpo leve e limpo. Já os alimentos do sangue e da 
carne devem ser evitados porque tornam o corpo pesado e imperfeito.6

Mas, além do corpo perfeito, é preciso também atingir a perfeição da 
alma, completando assim a perfeição de todo ser. Grosso modo, a alma dos 
Mbyá-Guarani é fracionada em porções opostas: uma de origem divina e 
outra de origem telúrica. Para se alcançar o aguyje, os Mbyá-Guarani preci-
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sam, gradualmente, ir diminuindo a porção telúrica e aumentando a porção 
divina de sua alma, até atingirem a totalidade de alma divina, passando do 
humano ao sobrenatural. Isto também implica a observação das regras ali-
mentares, pois a porção divina da alma dos Mbyá-Guarani se encontra no 
seu esqueleto, e a porção telúrica se encontra na sua carne e no seu sangue. 
Portanto, diminuindo a porção de carne e de sangue dos seus corpos, eles 
diminuirão a porção telúrica de sua alma.7 

Assim, as plantas e os animais criados pelos deuses para servirem de 
alimento para os Mbyá-Guarani são considerados sagrados e devem ser 
consumidos para alcançar o aguyje, mas alguns desses alimentos sagrados 
são mais eficientes para tal objetivo. E, somado a isso, a forma de obtenção, 
preparo e consumo também acrescenta ou diminui sacralidade ao alimento. 
Todas as etapas são regradas, de acordo com os ensinamentos das divinda-
des. Assim, a caça, a pesca, a horticultura e a coleta dos Mbyá-Guarani são 
antecedidas e sucedidas por ritos executados na Casa de Rezas (Opy). Sem 
esses ritos, por exemplo, os caçadores não terão êxito na caçada. 

Na horticultura, os ritos se iniciam com o batismo das sementes na 
Casa de Rezas. Depois, a distribuição, estocagem e preparação também 
devem ocorrer nos moldes tradicionais, sagrados. E o mais importante: 
não pode haver desperdício algum, pois isso entristeceria as divindades 
que fornecem os alimentos para o grupo. O mesmo vale para o consumo 
e a comensalidade.8

Muitas características distinguem as comidas Mbyá-Guarani dos ali-
mentos de outros grupos étnicos, inclusive dos da sociedade envolvente. 
Mas o que é mais acionado como sinal diacrítico pelos Mbyá-Guarani é o 
teor de doçura dos seus alimentos. Dizem eles que os seus alimentos “são 
os mais doces do mundo”. As suas espécies e variedades já são por si só bas-
tante doces. O milho tradicional (avaxi), por exemplo, é bastante diferente 
daquele cultivado pelos “brancos” ( juruá). Ele cresce em plantas mais bai-
xas, em espigas bem menores, com pequenos grãos coloridos e possui sabor 
muito mais adocicado. O mesmo vale para os demais cultivares.

Mas, além das caraterísticas próprias das variedades e espécies, as téc-
nicas de cultivo empregadas por eles também têm a função de conferir mais 
doçura. Os seus roçados são abertos pelos homens no interior da mata em 
esquema de mutirão. Depois disso, o plantio, a manutenção e a colheita 
são tarefas femininas. O plantio é feito no esquema de consorciamento 
(mas sem o uso de linhas retas) de diversas espécies em um mesmo espaço. 
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O objetivo disso é deixar as plantas felizes por meio da interação de uma 
com a outra, bem como com a interação com a vegetação e com os seres 
que habitam a mata que envolve o roçado. A planta só cresce e frutifica se 
estiver feliz. 

Na abertura de um roçado, que será cultivado por quatro ou cinco anos, 
as árvores maiores não são removidas. Apenas as menores são derrubadas, 
mas com a permanência de seus tocos e raízes. Depois de seca, a vegetação 
derrubada é queimada, servindo as cinzas como fertilizante. A permanên-
cia de tocos e raízes evita a erosão do solo. Outros fertilizantes, defensivos 
e até mesmo irrigação não são utilizados, pois, segundo os Mbyá-Guarani, 
basta rezar para que a planta cresça. 

O resultado disso são plantas pequenas que produzem poucos frutos, e 
esses frutos ainda são bem pequenos. Mas o sabor deles é extremamente 
concentrado, extremamente doce. Tal fato serve para desconstruir a ideia 
(equivocada) de que os indígenas viviam em escassez e passando privações 
pela fome e de que não teriam condições de realizar escolhas alimentares 
por falta de opções. Pelo contrário, isso atesta que os indígenas, como já 
haviam demonstrado Pierre Clastres9 e Marshall Sahlins,10 entre outros, vi-
viam/vivem em abundância, tendo totais condições de escolher alimentos 
pelo paladar, não apenas para a simples ingestão de calorias.11 É bem esse o 
caso dos Mbyá-Guarani, que intencionalmente produzem menos em termos 
quantitativos, porém mais em termos de sabor.

No que tange à caça, os animais mais apreciados também são aqueles 
que possuem carne de sabor adocicado. E as técnicas de abate, principal-
mente quando se trata do uso do arco e flecha, também visam à preserva-
ção desse sabor. Os Mbyá-Guarani empregam vários formatos de pontas 
de flechas, sendo escolhidas em função do animal perseguido. Para al-
guns animais, a flecha precisa perfurar e ficar cravada na carne até a 
morte do animal. Para outros, a flecha deve perfurar e sair, para que o 
animal morra com a perda de sangue. Para outros, ainda, a flecha deve 
provocar morte instantânea. E são muitas as possibilidades. Cada animal 
tem o seu jeito de ser abatido e isso requer muita pontaria, pois também é 
preciso acertar o ponto certo do corpo do animal para que o objetivo seja 
alcançado. Tudo isso em função do sabor, que também envolve doçura. 

No momento do preparo, os Mbyá-Guarani ainda acionam técnicas 
culinárias para manter ou acentuar ainda mais esse sabor doce. Por exem-
plo, cozinham os alimentos por várias horas para que os sabores doces 
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sejam adensados ou os assam com casca de forma que nenhum líquido 
seja perdido. 

Por fim, no momento do consumo, aos pratos prontos ainda pode ser 
adicionada uma generosa quantidade de mel ou de açúcar. Eles gostam de 
tudo doce mesmo. 

Os Mbyá-Guarani, por questões de construção do gosto de acordo com a 
sua socialização alimentar, possuem o paladar mais apurado para a percep-
ção dos sabores doces. Diferentemente de nós, membros da sociedade en-
volvente, eles percebem e apreciam sabores doces em tudo. Mesmo quando 
existe a predominância de outros sabores, eles conseguem detectar o doce. 
Assim, percebem doçura nas carnes, no aipim, no feijão etc.

Todo esse apreço ainda os ajuda nos seus objetivos divinos. Consumindo 
doces, eles adentram o sagrado. E, “como somos o que comemos”, eles se 
percebem como seres doces, vivendo numa sociedade doce.

Em muitas sociedades, o doce é muito mais do que um simples sabor. Ele 
é um adjetivo. Ele simboliza “coisas boas”. Para os Mbyá-Guarani, essa do-
çura é ainda mais importante. Ela não apenas representa coisas boas, mas 
ela é e atrai coisas boas. Os Mbyá-Guarani são “doces” e precisam oferecer 
a sua doçura para os demais seres do cosmos.

Se por um lado a alimentação tradicional, sagrada e doce leva ao 
aguyje (plenitude do ser), por outro lado, a ausência desses alimentos que 
geram pessoas doces pode conduzir ao jepotá. O jepotá é quando os Mbyá-

-Guarani, por não respeitarem determinadas regras, perdem a humanida-
de e adentram o domínio da animalidade.12 E eles contam muitas histórias 
sobre pessoas que se transformaram em animais. Assim, o doce (alimento 
e comportamento) é a chave para a transposição dos domínios do cosmos. 
A divindade ou a animalidade é uma equação de doçuras.13 

O interessante é que, se o alimento doce constrói pessoas doces, tam-
bém é preciso ter comportamentos doces para que se obtenha os alimentos 
doces. Para os Mbyá-Guarani, cada elemento presente neste mundo possui 
um “dono” pertencente ao domínio da sobrenatureza. Essas divindades são 
geralmente designadas pelos Mbyá-Guarani com os “já” dos alimentos, que 
em tradução literal significa donos – podendo também significar proteto-
res, com observou Ramón Fogel.14 Para ter acesso aos alimentos, os Mbyá-

-Guarani precisam, em rituais, negociar o seu fornecimento com os já. E 
essa relação deve ser doce. É preciso muito respeito, muita dedicação. Se os 
Mbyá-Guarani agirem de forma doce, os já também retribuirão de forma 
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doce. A reciprocidade é doce. Os já providenciam para que haja caça na 
mata, para que árvores frutíferas “surjam” no mato, para que as plantas da 
horticultura brotem e para que novos peixes sempre estejam disponíveis. 
Mas os já também se fazem presentes nos animais e nas plantas, eles “fa-
zem parte” destes seres. As plantas e os animais são apenas “veículos” para 
a ação doce dos já. Dessa forma, os Mbyá-Guarani também precisam ser 
respeitosos com a natureza que os cerca.

Se os Mbyá-Guarani seguirem os preceitos cosmológicos, os já ficarão 
alegres, satisfeitos, e farão a sua parte na reciprocidade, que é fornecer os 
alimentos. Com isso, também farão com que os Mbyá-Guarani “durem” nes-
ta terra, que é um dos quesitos para alcançar a perfeição (aguyje). A duração 
da pessoa se dá a partir e mediante a reciprocidade. “Dando qué comer a tu 
prójimo, verán los de arriba que amas a los del asiento de tus fogones y ellos 
añadirán días a tu vida, para que repetidas veces puedas volver a sembrar”.15

A prática da reciprocidade está entrelaçada e dependente da realização 
de uma série de rituais, que servem como “solicitações” aos já. Os Mbyá-

-Guarani podem, digamos, “encomendar” determinados alimentos para os 
já. E os ritos também servem para agradar os já ou para agradecer e retri-
buir os alimentos obtidos. Esta comunicação amistosa, doce, com o mundo 
sobrenatural é que permite aos Mbyá-Guarani obterem e prepararem os 
seus alimentos doces.

Existem várias formas de agradar os já. Geralmente são regras sociais. 
Não desperdiçar os alimentos obtidos é uma delas. Isso seria fazer “pouco 
caso” do trabalho dos já. Outro agrado é partilhar ao máximo os alimentos. 
Dar, receber e retribuir. Os alimentos circulam e, com isso, definem as re-
lações sociais. Essas relações devem ser doces. Outra regra é não caçar ou 
coletar sem “autorização”, o que seria obter além do necessário ou além do 
cosmologicamente possível, colocando em risco as espécies. Com isso, os já 
se zangam e o fornecimento de alimentos pode ser cessado.

A preparação dos alimentos tradicionais (doces) também precisa ser 
feita de forma doce. As mulheres não podem sentir raiva quando cozi-
nham e tudo deve ser feito da forma mais tranquila possível. A raiva leva 
à animalidade, e o estado de ânimo das cozinheiras pode passar para os 
alimentos. Também, a forma de consumir deve ser tranquila, respeitosa 
e amistosa. Tem que ser doce. Tanto o cozinhar quanto o consumir de-
vem ser de forma coletiva, pública, para que todos os membros tenham 
acesso equitativo ao que foi produzido. A igualdade é doce. Isso tudo rege 
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e fomenta o sadio convívio social. Embora cada um faça suas refeições 
quando sente fome, a comensalidade é a forma mais elementar de con-
vívio social. É a principal forma de demonstrar amizade, de a bondade 
ser mostrada. Quem oferece alimentos é doce. Quem recebe retribui de 
forma doce.

As palavras também são alimento para os Mbyá-Guarani. Elas precisam 
ser respeitosas e doces. Por isso, elas devem ser muito bem medidas. É co-
mum que os seus discursos se desenvolvam de forma lenta e pausada. Em 
um diálogo, antes de responder, os Mbyá-Guarani permanecem um tempo 
em silêncio, período em que buscam uma inspiração divina. Eles também 
evitam gritar ou falar muito alto durante uma conversa. O baixo volume na 
voz é uma forma de ser agradável, de respeitar o interlocutor.

O uso das palavras diferencia os Mbyá-Guarani dos animais. E falar 
é manter-se vivo. Antes de tudo, é preciso manter “erguido o fluir do seu 
dizer”.16 As palavras são os próprios Mbyá-Guarani. Cada um fala o que é. 
E do modo que é. Por esse motivo, as palavras não devem ser pronuncia-
das à toa, sendo desperdiçadas. E a palavra falada comunica muito mais 
do que a palavra escrita. Na fala, o “ser” Mbyá-Guarani está presente, a 
palavra é gerada e direcionada de forma íntima. Tão importante quanto 
a palavra é quem a porta. Um Mbyá-Guarani é muito melhor portador 
das palavras que um papel. As palavras no papel são incompletas, como 
também o são as palavras gravadas. Segundo Valéria Assis, “a palavra não 
pode ficar presa, ela precisa circular para ter valor”.17

Então, as palavras empregadas pelos Mbyá-Guarani precisam ser do-
ces. Como aponta Cadogan,18 os Guarani (os Mbyá-Guarani e as outras 
parcialidades étnicas) utilizam duas linguagens: uma empregada no coti-
diano e outra de uso apenas ritual. A linguagem humana (ayvu rapyta ou 
ñe’eng) e a linguagem sagrada (ayvu porã ou ñe’ê porã). Esta última é a 
fala sagrada, composta de Belas Palavras.19 É uma forma destacadamente 
doce para se comunicar com os deuses.

A doçura dos Mbyá-Guarani está presente em todos os aspectos de sua 
cultura. Não tenho como apresentá-los todos aqui, mas procurei destacar 
os que julgo mais importantes para a sua organização social. Por meio de 
uma alimentação doce, eles se constroem como pessoas doces, numa so-
ciedade doce. E somente sendo pessoas doces eles podem obter os seus ali-
mentos doces. O doce leva à divindade. Sua ausência leva à animalidade.
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Quem quer leite condensado? 
Um breve estudo de sua trajetória histórica,  
assimilação e importância para a doçaria brasileira

Myriam Melchior

Andressa Vale

O leite condensado industrializado está entre os ingredientes mais popu-
lares e utilizados na confeitaria brasileira. Tal popularidade é sinal de sua 
valorização em nossa cultura alimentar, condição que nos motivou a pes-
quisar a história desse produto e de sua difusão no Brasil.

Buscando por fontes históricas do leite condensado, nos deparamos, en-
tretanto, com descrições muito similares, geralmente baseadas nos relatos 
feitos pela multinacional Nestlé. Como é de conhecimento comum, essa 
empresa está entre as mais antigas fabricantes e distribuidoras do produto 
no Brasil. Por exemplo, em seu sítio eletrônico, conta que o leite condensa-
do chegou ao Brasil em 1875.1 Mas, recorrendo a outros estudos, como o da 
historiadora Débora Oliveira2 (o mais importante que encontramos sobre 
o tema), ficamos sabendo que o leite condensado Moça, ou seja, da marca 
Nestlé, nem sequer era produzido no Brasil no século XIX. Em verdade, ele 
foi um produto importado até 1921, ano em que a empresa comprou sua 
primeira fábrica no Brasil, denominada Companhia Ararense de Leiteria, 
a qual já produzia o seu próprio leite condensado desde 1913. 

Segundo Oliveira,3 no início do século XX, o mercado de leite condensa-
do no Brasil não se restringia apenas ao produto importado da Nestlé ou ao 
fabricado pela Cia. Ararense, mas o leite condensado da Nestlé acabou se 
tornando o mais conhecido no período, pois não havia concorrência signifi-
cativa com outras marcas. Essa seria uma das razões pelas quais são escassas 
as informações disponíveis sobre diferentes marcas de leite condensado no 
Brasil, sobretudo quando a industrialização era pouco significativa no país.

Mas existem outras facetas no âmbito da história desse produto que 
não são mencionadas em sua breve biografia. Entre essas, encontram-se as 
estratégias utilizadas pela empresa para firmar o produto no mercado bra-
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sileiro, as quais, no início de sua história, estiveram voltadas para estabele-
cer o consumo do produto na dieta infantil. Isso mesmo! Antes de se tornar 
um ingrediente valorizado na doçaria, o leite condensado industrializado 
passou por esse outro registro de consumo, assunto hoje praticamente es-
quecido, no qual a empresa Nestlé inaugurou os seus primeiros vínculos 
com a cultura alimentar brasileira. 

Foi refletindo sobre esse mundo curioso do passado, no qual mães 
ofereciam aos seus bebês o leite condensado, de onde partiu o nosso in-
teresse por investigar as estratégias publicitárias utilizadas pela empresa, 
no caso a Nestlé, associadas a um horizonte de justificativas sociais e 
por meio das quais a venda do produto se consolidou. Em nossa pesquisa 
encontramos muitos indícios de que a empresa se apoiou nos discursos 
médico-científicos em voga no Brasil, no final do século XIX e início do 
século XX. A partir desses discursos, a empresa fez a propaganda das 
qualidades nutricionais dos seus produtos para que fossem aceitos na dieta 
de lactantes e crianças.

Essas informações, contudo, não foram fáceis de encontrar. De fato, fo-
ram achadas por acaso. E isso ocorreu na fase em que buscávamos materiais 
sobre a história do leite condensado, tendo encontrado numa biblioteca 
uma cartilha, publicada em 1938 e intitulada Fisiología dos Tabús,4 que fora 
escrita pelo famoso geógrafo, médico e nutrólogo Josué de Castro. Qual 
não foi a nossa surpresa quando notamos que Castro havia sido patrocina-
do pela multinacional Nestlé! Na cartilha havia anúncios de diversos dos 
seus produtos associados aos laticínios, tais como “Lactogeno, Nestogeno, 
Molico, Eledon, Nescáo, Farinha Lactea” e o “leite condensado Moça”. Esse 
material, portanto, nos ajudou a compreender as fontes sociais, os discursos 
e narrativas que inicialmente auxiliaram a empresa a estabelecer modos de 
aceitação do leite condensado em nossa cultura alimentar.

Para analisarmos o assunto, voltemos à cartilha mencionada, observan-
do como a empresa justificava o consumo do produto. Ali dizia:

O leite condensado MOÇA é puro leite de vaca, ao qual se adicio-
nou assucar. 

A temperatura a que é submetido o leite durante o processo de 
condensação não ultrapassa 55 grãos centigrados. Por essa razão o 
teor de vitamínico, e muito particularmente da vitamina C, que é a 
mais frágil, não sofre alteração no leite condensado MOÇA. 
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O leite condensado MOÇA, vem sendo a muitos annos usado, na 
alimentação infantil, porque, alem de absolutamente puro, a combi-
nação dos seus vários elementos corresponde perfeitamente a todas 
as exigencias do organismo latente.5

Essas alegações, se comparadas à nossa cultura alimentar atual, estão 
muito distantes do que costumamos aceitar. Por exemplo, no argumento pu-
blicitário, o item é valorizado por apresentar propriedades como as de alto 

“teor vitaminico, e muito particularmente da vitamina C”,6 cujo processo 
de cocção não seria capaz de diminuir. A ideia aqui seria a de agregar um 
valor “saudável” ao produto. Se analisarmos a Tabela Brasileira de Composi-
ção de Alimentos,7 de 2011, observamos que não existe vitamina C no leite 
condensado. 

Mas é preciso ponderar, no âmbito de uma história das mentalidades, 
que essas narrativas não tinham, como poderíamos pensar hoje, o peso 
negativo vinculado à propaganda enganosa. No lugar disso, o que havia 
era um senso de modernidade que era em si mesmo um valor maior e 
significativo da mentalidade do século XIX e início do XX. Nesse período, 
muitos produtos da indústria se justificavam para o público consumidor 
segundo qualidades pouco realistas. Por exemplo, a maior empresa vare-
jista do mundo, a Sears, que começou a operar em 1888 nos EUA, vendia 
medicamentos como “as pílulas do Dr. Hammond para Nervos e Cérebro”. 
De acordo com Alexandra Felix,8 nos catálogos da Sears, esse medicamento 
era vendido 

[…] como “uma dádiva para homens debilitados”, [sendo] o úni-
co item no tópico de dificuldades fisiológicas inerentes ao homem. 
Nessas páginas, no entanto, os corpos das mulheres eram inexora-
velmente apresentados como fracos. As “pílulas Dr. Worden para 
Mulheres”, por exemplo, afirmavam curar todas as doenças prove-
nientes de uma condição fraca e debilitada. […] Acompanhando a 
tendência da burguesia europeia, que ingeria cobalto e arsênio para 
adquirir a aparência pálida e cinzenta ditada pelo culto aos enfermos, 
[…] “As pastilhas do Dr. Rose de Compleição Arsênica” prometiam 
igualmente às mulheres da fazenda “uma transparência e alvura cris-
talina da tez”, mentalidade de uma época.9
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O convencimento do público de consumidores, no caso das estratégias 
comunicativas via catálogos – entregues aos fazendeiros estadunidenses 
do interior e distantes dos grandes centros –, apostava “o credo de moder-
nidade […] exaltando as vantagens de economizar tempo e dinheiro […] 
por meio da tecnologia de ponta”.10 Usando retóricas tais como “você pode 
ir até um armazém, despender seu tempo precioso e escolher entre um 
estoque limitado a preços de varejo, ou pode receber em sua casa, neste 
catálogo, a nossa grande Loja de Mercadorias Internacionais a preços eco-
nômicos – o jeito MODERNO”.11

No Brasil, serviços como esses, baseados na venda por catálogos, não 
tiveram tanto apelo e base para se desenvolverem no passado, já que as 
relações entre o campo e a cidade, bem como o tamanho e a ocupação do 
país, as estruturas de entrega da época, os Correios e mobilidades, dentre 
outras, foram distintos dos estadunidenses. Não obstante, a aura dos produ-
tos associados à tecnologia, ainda mais de origem estrangeira, foi bastante 
eficiente para a absorção de produtos e mercadorias nas classes com maior 
renda. Além disso, o aval médico-científico garantia a sua consolidação. 

No Acervo O Globo,12 uma matéria com um título sugestivo à indústria 
dos enlatados, intitulada “Brasil enlatado”, trata das ações persuasivas da in-
dústria de alimentos para angariar a confiança dos consumidores. A matéria 
jornalística, elaborada por um autor desconhecido, mostra, utilizando alguns 
recortes antigos de propaganda, que “o recurso à linguagem científica foi 
bastante eficaz na internacionalização de padrões de gosto”.13 Neste aspecto, 
vemos que a homogeneização alimentar impulsionada pelas indústrias trans-
nacionais promoveu “alicerces” para mudar hábitos tradicionais, tais como a 
compra de produtos in natura ou no varejo, alegando que os alimentos enlata-
dos e industriais eram mais seguros para a saúde e modernos, influenciando, 
assim, os gostos e a construção de novos hábitos. 

Tais influências não ocorriam somente no Brasil. Através do estudo da 
médica Marina Ferreira Rea14 sobre os Substitutos do leite materno: passado 
e presente, descobrimos que o leite condensado industrializado teria sido 
empregado na dieta infantil também na Grã-Bretanha. Lá, no entanto, o 
seu uso foi desaconselhado a partir de 1872. Isso porque, de acordo com 
Rea, na época surgiram evidências médico-científicas de que o produto 
não era adequado à alimentação de bebês “devido ao desenvolvimento não 
satisfatório das crianças alimentadas com esse leite pelo seu baixo teor de 
gordura”.15 No Brasil, como observamos pela propaganda disponível na car-
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tilha de Josué de Castro, ainda em 1938, o embasamento médico-científico 
continuava a justificar o uso do produto na dieta infantil. 

Em verdade, esse alicerce foi desfeito, como mostrou Débora Oliveira,16 
somente após 1950, quando a ciência da puericultura chegou ao Brasil. 
Só então a administração do leite condensado industrial no aleitamento 
passa a ser desaconselhada pelos médicos. A partir desse período, explica 
Oliveira,17 o leite condensado precisou se reposicionar no universo da ali-
mentação e encontrar uma nova categoria válida para justificar-se, e essa 
foi a doçaria. Para tanto, a empresa considerou outras narrativas de con-
vencimento publicitárias, das quais falaremos ao longo do capítulo. 

No momento, vale acrescentar que temos outros interesses em vista quan-
do nos ocupamos de estudar o leite condensado. Explicando: sabemos hoje 
que esse produto é cada vez menos recomendado como alimento saudável. 
Seria como se estivéssemos num ponto de inflexão na trajetória histórica 
desse item, cujo percurso na cultura alimentar foi iniciado pela dieta infantil 
e agora é recusado nesta e nas demais dietas, justamente pela ausência de 
qualidades nutritivas. 

Sobre esse novo lugar, temos em mente não a ideia de que o produto não 
seja de fato saudável, mas, antes, chamar atenção para a sua importância na 
comensalidade brasileira. Com isso, estamos pensando nos doces e docinhos 
feitos com o leite condensado e geralmente servidos em comemorações, como 
os casamentos e as festas infantis. Mas esses doces vêm sendo banidos por fa-
zerem mal à saúde. Sobre este ponto, assinalamos algumas fontes motivadoras, 
sem pretender que sejam as únicas, mas que contribuíram para tal: pensamos, 
por exemplo, no início dos anos 2000, quando a gastronomia começou a vi-
ver um boom de popularidade. Pessoas famosas e novas figuras se tornavam 
estrelas de programas culinários, contando com ambientações charmosas que 
atraíam o público para um novo estilo de vida. O que se propunha era que as 
pessoas se tornassem mais engajadas na escolha dos seus alimentos.

 Essa nova onda pode ser caracterizada, como esclarecem o sociólogo 
e a psicóloga social Claude Fischler e Estelle Masson,18 numa maior de-
manda pela individualização das escolhas alimentares, a que nomearam 
de autonomia. Tal demanda pela decisão autônoma propiciou um descola-
mento das tradições, pautadas pelas memórias coletivas e onde as regras 
são baseadas no comer juntos. Regidas pela heteronomia, segundo Fischler e 
Masson, as tradições da comensalidade propõem que comer docinhos, por 
exemplo, sem questionar os seus valores nutricionais ou as fontes dos seus 
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ingredientes de base, pode ser uma maneira boa de se viver coletivamente, 
de praticar a comensalidade coletiva e comemorar os ciclos da vida. Logo, 
guiados por modelos alimentares calcados em regras como a autonomia e 
ao mesmo tempo resistindo a eles, em razão das tradições, podemos imagi-
nar as pessoas em conflito: de um lado, preocupadas em oferecer alimentos 
saudáveis às crianças ou a si mesmas; de outro, desejosas em propiciar ex-
periências com base em suas memórias da infância, especialmente as das 
festas infantis, não sabem mais se devem ou não oferecer e comer doces 
preparados com o leite condensado. Mas o fato é que o leite condensado já 
serve como base da feitura de docinhos há pelos menos 70 anos, sendo o 
nosso objetivo neste capítulo, para além de pesquisar a sua trajetória, no 
mínimo problemática, como mostraremos, defender a sua valorização nas 
tradições mais recentes da doçaria brasileira. 

Para tanto, faremos o seguinte trajeto: no primeiro subitem deste capí-
tulo, discutiremos estratégias que ajudaram a criar a aura de confiabilidade 
nutricional do leite condensado a partir de elementos culturais e estéticos 
ligados à imagem da “Moça”, visível no rótulo da embalagem industrial. 

Esse estudo, que mapeou o papel feminino no cuidado doméstico e com 
a infância, acabou nos encaminhando para assuntos duros, tais como a des-
coberta de estratégias, por meio das quais a indústria do leite condensado 
se propôs, no século XIX e início do XX, como um substituto alimentar no 
âmbito de um assombroso comércio de amas de leite. Esse tema é tratado 
no segundo subitem do capítulo, onde nos referimos aos dados que encon-
tramos na plataforma on-line da Biblioteca Nacional Digital – BNDigital19 a 
partir da categoria da Hemeroteca Digital e buscando pelas palavras-chave 

“ama de leite”. Nesta localizamos, no Jornal do Commercio do Rio de Janeiro, 
registros do comércio de amas de leite que datam de 1827. 

Dentre os anúncios classificados do Jornal do Commercio do Rio de Janeiro, 
encontramos a propaganda (a imagem está disponível no subitem II, Figura 
6, deste capítulo) do leite condensado industrializado, oferecido como subs-
tituto do leite humano. Alheio à devastação simbólica e física da escravidão 
e à exploração vil e contínua das mulheres, embora alicerçado por mentali-
dades da época, o leite condensado emerge insidiosamente em nossa cultura 
a partir da proximidade extrema com a intimidade. Essa parte da história 
do produto não é contada nos sítios da Nestlé ou outros, estando claro que 
são assuntos situados à margem da cultura alimentar, sobretudo porque 
envolvem visões de mundo racistas e sexistas, envoltas numa arquitetura vio-
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lenta dos afetos, que é base da história social brasileira. Por isso, nos pareceu 
fundamental levarmos adiante o estudo sobre o papel do leite condensando 
no comércio naturalizado, no Brasil do século XIX e início do século XX, de 
amas de leite, que é parte da história alimentar brasileira. A lembrança per-
mite trabalharmos formas de resistência para que práticas como essas não 
se repitam. 

Tendo atravessado esse tema vinculado à primeira idade das estratégias 
da empresa para comercializar o leite condensado, chegamos, no último su-
bitem do capítulo, à fase na qual o produto passa ao registro da confeitaria, 
o que inaugurou novas estratégias da indústria para o convencimento dos 
consumidores. Resumidamente, nesta etapa, a indústria fez uso das tradi-
ções da doçaria brasileira para fixar-se como ingrediente nas preparações 
da confeitaria. Só então surgiria o produto conforme o conhecemos hoje. 

Estrutural nas festas infantis e comemorações, constituindo-se como 
memória afetiva, o leite condensado industrializado, talvez e para além 
de sua biografia de engajamento com práticas espúrias, alianças violentas 
e utilitaristas e, ainda, usando argumentos pouco realistas, mereça um 
lugar como uma nova tradição associada à doçaria brasileira. Ao fim e ao 
cabo, o produto deixou de frequentar apenas as dispensas dos mais ricos 
e privilegiados para se tornar amplamente utilizado na doçaria popular. 

Acreditamos que a relação do produto com as nossas tradições está dada 
no enlace profundo e no enraizamento popular que afinal conseguiu esta-
belecer. Com isso podemos dizer que, no Brasil, a doçaria ainda vive da 
comensalidade e da vida como essência. Consideramos essa uma atitude 
importante ante a tentativa constante de desvalorização dos gostos afetivos 
brasileiros, no uso dos açúcares e doces, comparando-os sempre aos dos 
outros países centrais da modernidade como se fossem melhores e superio-
res aos nossos.

SOBRE AS REPRESENTAÇÕES E A ASSIMILAÇÃO DO  
LEITE CONDENSADO INDUSTRIAL NO BRASIL

No cerne das principais características do advento da modernidade oci-
dental, encontramos a invenção de técnicas que passaram a ideia de pro-
gresso por significarem, entre outras coisas, a dominação da natureza 
pelos homens. No horizonte dessas técnicas podemos situar a indústria da 
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alimentação provocando transformações nos hábitos sociais e a criação 
de novas tecnologias, tais como as técnicas de envase. 

Falemos então um pouco sobre isso: sabemos pelo jornalista britânico 
Tom Standage20 que teria sido por volta de 1780 quando o cozinheiro francês 
Nicolas Appert – atendendo à convocação do governo para levar comida às 
tropas de Napoleão – inventou o processo de conservar alimentos em vidros 
fechados hermeticamente e sob a aplicação de calor. Mais tarde, por volta 
de 1810, o engenheiro britânico Bryan Donkin desenvolveria o uso de latas 
para envasar hermeticamente os produtos alimentícios. Isso abriu um novo 
caminho para o consumo de alimentos industrializados, provocando uma 

“revolução” onde a comensalidade vinculada às práticas de produção e consu-
mo dos alimentos foi radicalmente transformada, impactando a vida social. 

Um exemplo desse impacto pode ser observado na biografia feita para o 
cinema da vida do escritor, jornalista gastronômico e, ainda, apresentador 
de programas de culinária na Grã-Bretanha, Nigel Slater. No filme Toast: a 
história de uma criança com fome, de 2011,21 baseado no livro autobiográfico 
com o mesmo título, que conta a sua história de vida, vemos o retrato de uma 
família tipicamente inglesa dos anos 1960 e de uma sociedade cuja alimen-
tação é baseada exclusivamente em comidas industrializadas. A maior parte 
das cenas e da narrativa gira em torno da comensalidade e da preparação de 
alimentos e nos mostra uma mãe disfuncional, no sentido de que não conse-
gue nem sequer preparar os alimentos que já estão prontos para o consumo. 
Com isso, as refeições dão lugar à crise e ao sofrimento na família do autor, 
inclusive para a mãe, que vem a falecer, tendo sido substituída pelo marido 
por uma empregada que depois se tornou a sua mulher. Essa nova perso-
nagem passou a seduzir o pai com os seus atributos sexuais viabilizados 
pela “habilidade” em produzir pratos excessivos, feitos com os alimentos 
industrializados disponíveis na despensa da casa. O mote do filme para quem 
o assiste hoje pode ser o de discutir a desconstrução do lugar do feminino 
encapsulado pela demanda em gerir um lar supostamente pronto, tecnica-
mente, a partir dos alimentos processados e eletrodomésticos disponíveis e 
da extrema sexualização feminina nesse contexto. O fato é que o próprio 
autor conta que escreveu a sua biografia por ter horror à madrasta, porém 
parece ter encaminhado a sexualização da comida para a sua carreira e vida. 
Numa entrevista, em 2003, para o jornal britânico The Guardian, ele diz: 

“Comida é, para mim, para todos, uma coisa muito sexual”.22 Em muitas de 
suas publicações, o autor também defende as comidas industrializadas. Com 
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o filme podemos perceber como a indústria da alimentação foi marcante na 
cultura alimentar anglo-americana e responsável por mudanças no mundo 
alimentar como um todo. 

Portanto, não nos deve surpreender que o método de enlatar o leite con-
densado tenha sido proposto por norte-americanos. Débora Oliveira23 nos 
fala que o produto foi patenteado nos Estados Unidos por Gail Borden, em 
1856. A partir de 1861, seu produto já estava sendo utilizado na alimenta-
ção dos soldados da Guerra da Secessão,24 momento que proporcionou uma 
grande demanda por alimentos calóricos e fáceis de transportar. Ademais, 
a historiadora comenta que o leite condensado chega à Suíça levado pelos 
irmãos norte-americanos Charles e George Page. Foi nessa região, que 
possuía uma tradição e fama de excelência nos laticínios, onde os Page 
fundam a Anglo-Swiss Condensed Milk Co.,25 empresa que deu origem à 
Nestlé que conhecemos hoje.

No Brasil, a história do leite condensado industrializado ganhou força 
por meio de sua propaganda, baseada no discurso médico-científico que 
avaliava o produto como alimento qualificado para ser oferecido aos bebês. 
Mas essa referência se deu também por outros motes associativos, como foi 
o vínculo com a ideia de progresso técnico no qual a natureza e a pureza 
eram sugeridas como qualidades a serem dominadas “perfeitamente” den-
tro do processo de enlatar. Vale porém ressaltar que os conceitos de pureza 
e natureza foram também apropriados do mundo das artes e antigas tradi-
ções europeias para o alimento contido nas latas da indústria.

Nesse subitem vamos analisar duas dessas associações: a primeira si-
tuada em torno da figura da jovem que carrega uma tina26 de leite sobre 
a cabeça, que deu origem à figura usada no rótulo da embalagem do leite 
condensado. Já a segunda vai tratar das políticas de valorização do consu-
mo de leite no Brasil, que discutiremos mais ao final deste subitem. 

Começaremos pela figura da jovem camponesa que é usada como ilus-
tração na embalagem original. Tratar-se-ia de uma jovem ligada ao am-
biente rural e pastoril, cena que tem uma tradição bastante antiga e que é 
valorizada nas artes literárias e pictóricas no contexto Europeu. O sociólogo 
Raymond Williams,27 na obra O campo e a cidade: na história e na literatura, 
investiga as origens e transformações acerca do imaginário bucólico e pas-
toril, remetendo-o “ao período muito anterior ao de Virgílio: ao século IX 
a.C., época de O Trabalho e Os dias, de Hesíodo”.28 Desde a Grécia Arcaica, 
os afazeres do pastoreio e a retirada de leite das vacas ou ovelhas se torna-
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ram motivos de contemplação das artes. As Figuras 1 e 2 são exemplos mais 
recentes dessas figuras poéticas. 

Trata-se de pinturas do século XIX, cuja fonte de inspiração podemos 
remeter à obra A Leiteira, do pintor holandês Johannes Vermeer (Figura 3).

Figura 1. Uma jovem leiteira segura um balde de leite na cabeça 

 Fonte: Gravura de J. Moore (c.1890-1939). Obra da coleção de Henry Solomon Wellcome (Londres). 
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Figura 2. Sondando a leiteira (tradução nossa), de Hughes (1872) 29

 Fonte: Sotheby’s (Londres)

Figura 3. A leiteira de Johannes Vermeer (c. 1660)

 Fonte: Wikimedia30

A arte de Vermeer pertence às pinturas do chamado Século do Ouro dos 
Países Baixos, significando com isso o conjunto de obras que surgem numa 
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época de franca expansão econômica e da exploração de colônias que é efe-
tuada pelos Países Baixos e que instigaram a produção e a comercialização 
das artes na região. Tais obras pertencem a um estilo artístico que se distin-
guiu entre a produção da arte barroca mais ampla, sobretudo de origem ita-
liana, em razão dos seus temas voltados para retratar as paisagens, as cenas 
rurais, naturezas mortas, retratos de pessoas, de interiores e da vida coti-
diana. Vale sublinhar que esses temas tiveram como motivação a proibição, 
pelo protestantismo, de retratar imagens religiosas. Desde esse período até 
o final do século XIX, quando encontramos a imagem das leiteiras, como 
nas Figuras 1 e 2, a representação de jovens no estilo pastoril já estava 
bastante enraizada na cultura europeia. Assim, podemos conectar a antiga 
representação da leiteira à “Moça” que está no rótulo do leite condensado.

Outra referência importante a esse respeito pode ser captada a partir 
da descrição feita pela historiadora Michelle Perrot31 acerca de mudanças 
na vida moderna e na constituição da família burguesa, conforme assimi-
lada na França, após a Revolução Industrial. Perrot chama atenção para a 
marca de ascensão das classes burguesas ligadas a obtenção de “criadas”, 
ou seja, mulheres que assumem o serviço doméstico. Segundo a historia-
dora, na segunda metade do século XIX, na França, as classes burguesas 
buscam criadas inglesas, alemãs e suíças, que se tornaram “o alvo constan-
te dos desejos dos senhores”.32 A atmosfera de “sedução” em torno dessas 

“criadas”, que estavam no “centro da intimidade da casa, do casal, do corpo 
secreto dos senhores”,33 se contrapunha à sua postura austera, os cabelos 
presos, os uniformes acrescidos de aventais, que nesses aferiam um apoio 
tênue com vistas a embotar a sua sexualidade: “o apagamento do corpo”.34 

Talvez possamos imaginar que as peças de vestuário amparadas numa 
estética clássica pastoril, conforme a representação de leiteiras, tenha ser-
vido como proteção dos corpos. Nisso, refletimos sobre as possíveis imagens 
que se esboçam nos aventais: uma delas estaria ligada à ingenuidade pastoril 
como que associada aos trabalhos duros das mulheres e pessoas que viviam 
nos campos; outra remeteria ao proletariado, como nos corpos ausentes de 
singularidade, conforme o maquinário da industrialização. Na figura da lei-
teira, os aventais propunham a ideia de uma personalidade forjada no con-
tato com a natureza, sem os vícios da cidade, moralmente inferior, como 
é descrita, segundo Williams,35 na filosofia de Rousseau. A representação, 
portanto, também remetia à devoção protestante ao trabalho, sendo requi-
sito à figura austera de governantas, um trabalho que era masculino, mas 
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passou a ser exercido por mulheres justamente no século XIX. As maids ou 
nurses, como sublinhou Perrot, de origem anglo-saxã, eram mulheres em-
pobrecidas, oriundas das regiões rurais e que, para encontrar trabalho nas 
residências burguesas das cidades, precisavam ser solteiras e não ter filhos. 

O padrão de mulher forte, crescida nos campos, firme na educação e nos 
cuidados com as crianças, é uma versão social da representação clássica 
da leiteira. Outra variante romantizada dessa mulher pura, determinada 
e qualificada à educação das crianças é representada no famoso filme A 
noviça rebelde, de 1965,36 cujo título original é The sound of music. Na his-
tória, uma jovem casta, a noviça Maria (Figura 4), se torna governanta da 
família Von Trapp. Sua atribuição na casa era o cuidado e a educação dos 
sete filhos do capitão Von Trapp, que era viúvo. As crianças viviam sob o 
regime autoritário do pai, mas ao longo da história vemos mudanças e des-
dobramentos do convívio das crianças com a nova governanta. Apesar dos 
desentendimentos iniciais do capitão com Maria, os dois acabam se apai-
xonando e, com isso, ocorre uma espécie de redenção do destino triste das 
mulheres na realidade da industrialização e, certamente, para a mentalida-
de de toda uma época posterior, já que existe uma linha de conexão com o 
papel social das mulheres em Toast. Em realidade, foram muitos séculos de 
uma construção social feminina associada ao casamento, ao cuidado das 
crianças e à cozinha.

Figura 4. Frame do filme A Noviça Rebelde (1965)

Fonte: The Sound of Music37
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A imagem da leiteira, usada no rótulo da lata do leite condensado, se-
gue impregnada por todos esses significados. Em 1875, quando chega ao 
Brasil,38 o leite condensado da Anglo-Swiss Condensed Milk Co. mostrava 
no rótulo o nome Milkmaid, que, segundo Oliveira,39 ficou popularmente 
conhecido como “leite da Moça”. De acordo com essa historiadora, como 
muitos não sabiam pronunciar Milkmaid, foi mais fácil fazer referência à 
camponesa do rótulo, assim passando-se à identidade “da” Moça. 

A mudança do nome pode indicar que as significações de origem da lei-
teira seriam pouco acessíveis ao público mais amplo. Porém, à época de sua 
introdução no Brasil, as mulheres burguesas nas cidades brasileiras assimi-
lavam as modas europeias, não sendo estranho que usassem o produto com 
referência ao vínculo representativo pastoril ou da governanta anglo-saxã. 
Já no contexto popular, uma referência seria a moça estrangeira, apenas 
uma moça desconhecida e genérica. 

Conforme analisam Almeida e outros,40 “quando a Nestlé iniciou a produção 
do leite condensado, em 1921, a mudança de nome Milkmaid para Leite Moça 
foi estabelecida aproveitando a designação já popular dos consumidores”41 
e, então, houve uma alteração do sentido da análise semântica acerca do 
nome e de sua associação com a imagem. Consoante os autores, 

Se antes Milkmaid estava relacionada à universalidade do termo, 
ao atribuir o nome Moça, estabelece-se uma relação indicial. Ape-
sar do termo Moça ser muito genérico, o que poderia atribuir-lhe 
características simbólicas, quando se fala Leite Moça, sabe-se exata-
mente a que moça se refere. É como se no termo estivesse implícito 

“esta Moça da embalagem”, retomando a secundidade indiciária.42

Outra versão acerca do significado da leiteira se esclarece a partir da 
tradução do termo em inglês Milkmaid por “a leiteira”, isso não significan-
do a versão feminina do “vendedor de leite”, mas o feminino do cowboy, 
ou seja, a profissão que era exercida por mulheres na Europa, com já 
dissemos, mas que lhe deram também a aura de luminosidade e pureza, 
uma vez que as leiteiras eram conhecidas por sua pele suave e sem marcas, 
devido à sua exposição à varíola bovina. Logo, ao ganharem imunidade 
por lidarem com as vacas, essas mulheres não tinham as marcas carac-
terísticas da doença,43 assim, essa qualidade estética é passada para o 
produto: suavidade da pele, beleza, saúde e juventude. 
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De mais a mais, como mencionamos, há uma segunda associação do 
produto industrializado com a ideia de natureza que trata de algumas sim-
bologias associadas ao próprio leite.

De acordo com Jean-Pierre Poulain,44 o leite possui representações sim-
bólicas que variam segundo diferentes culturas. Esse sociólogo lembra que 
o leite “[…] é excluído da ordem do comestível na China, no Vietnã do 
Norte, no Camboja..., prescrito sob condições no mundo judaico, fortemente 
valorizado no Ocidente cristão, ou ainda quase sacralizado no universo 
hinduísta”.45

Em sociedades pastoris, o consumo do leite46 e seus derivados é alta-
mente prestigiado, como vimos a respeito da cultura que se formou em 
torno da leiteira. Poulain assinala que os “produtos de origem animal, 
que não necessitam do assassinato alimentar, [como é o caso do leite] […], 
simbolizam a vida em sua continuidade e mobilizam imagens de pureza, 
de inocência e de vitalidade. Numerosas são as mitologias que fazem do 
leite um alimento do paraíso”.47 Na religião hindu, a vaca é considerada um 
animal sacro, o animal de montaria do deus Shiva, um dos mais populares 
na Índia. Desde mil anos a.C., na cultura indiana, o leite de vaca já era um 
alimento sacralizado.48

Aliás, devemos comentar que o leite condensado na versão artesanal 
(chamamos também de doce de leite os produtos resultantes do cozimen-
to e redução da mistura entre leite e açúcar) teve origem na longínqua e 
antepassada doçaria indiana. De acordo com a historiadora Laura Mason,49 
as combinações de leite com açúcar ou mel seriam milenares na doçaria 
indiana. Nesta, os produtos do leite mais utilizados são ghee (manteiga cla-
rificada), khoa (leite condensado) e chhena (coalhada de queijo fresco). Para 
a produção de khoa, o leite é mexido constantemente em panelas, sendo 
reduzido para a sua metade e, depois, um terço, um sexto, um oitavo do 
volume original, cada estágio tendo um uso específico, tal como o de doces 
que necessitam de mais ou menos umidade. Podemos supor, então, que as 
culturas que adotaram os doces de leite em suas tradições doceiras tenham 
usado métodos parecidos. Nas Américas Central e do Sul são fabricados 
doces artesanais que se converteram em verdadeiras instituições culturais. 
A título de exemplo, podemos mencionar o dulce de leche argentino. São 
igualmente famosos a cajeta e o jamoncillo, produzidos no México (sendo o 
primeiro com textura pastosa, e o segundo, mais consistente). Já o manjar 
blanco é encontrado no Chile, no Peru, no Equador, na Colômbia e no Pana-
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má, onde, normalmente, são vendidos em cuias e, enfim, o leche de burra é 
encontrado em El Salvador e na Nicarágua.50

No Brasil, cujas tradições da doçaria tiveram importante contribuição 
ibérica, o leite foi pouco utilizado na doçaria colonial. Ainda que os portu-
gueses tenham sido responsáveis pela introdução das vacas, ovelhas e cabras, 
que não existiam originalmente no Brasil, como explica Lucas Martinelli51 
em sua pesquisa O queijo do sertão: uma visão sobre os aspectos socioculturais 
do queijo coalho na região nordeste do Brasil, se o gado foi inicialmente 
mantido perto dos canaviais, ao ser utilizado como força motriz nos en-
genhos, este foi, em oposição, colocado à distância dos mesmos. No caso, 
havia a preocupação com o lucro da venda de açúcar, e os animais traziam 
o perigo de destruir as plantações, pisoteando-as. Ademais, os currais ocu-
pavam um grande espaço territorial que seria mais vantajoso ao plantio da 
cana-de-açúcar. Como consequência dessas ações, o gado foi transportado 
para o interior do país, sendo criado distante das casas-grandes e senzalas 
situadas no litoral.

Foi assim que, aos poucos, o leite tornou-se bebida comum para o ser-
tanejo, sendo retirado de vacas, cabras e jumentas.52 Não obstante, Câmara 
Cascudo dizia que o sertanejo brasileiro, mesmo vivendo próximo das va-
cas, não bebia o seu leite, preferindo o das cabras, pois considerava que o 
leite “puro [era] para menino novo. Não para homem”.53

Logo, para os jovens e adultos, o leite só era consumido acompanhando 
outros alimentos, como o jerimum (abóbora), as batatas, o milho cozido e 
a farinha,54 e assim entendemos que, na Colônia, não se apreciava o leite 
puro, apenas acompanhado de outros alimentos. 

Partindo desses relatos, observamos que o consumo do leite de vaca 
não se constituiu numa tradição importante no período colonial, tampou-
co foram os doces de açúcar feitos com este leite, apesar do apreço que 
tinham para o colonizador. Assim, um dado importante acerca da cultura 
dos doces de leite ou do leite condensado no Brasil é que foi o leite conden-
sado industrializado, como um sucedâneo do leite fresco, que veio suprir a 
crescente demanda de consumo de um leite “confiável”, durável e de fácil 
acesso, principalmente para os residentes dos grandes centros urbanos, que 
passaram a demandar o seu consumo. 

Teria sido “nos anos 1930 [quando] difundiu-se no Brasil a nova ciência 
da nutrição, que introduziu também a convicção de que o leite de vaca 
constituía o mais importante dos alimentos básicos”.55 Como visto no artigo 
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“Leite e modernidade: ideologia e políticas de alimentação na era Vargas”, 
de Sören Brinkmann,56 a partir desse momento, e impulsionado por profis-
sionais da saúde e intelectuais da época, o governo de Getúlio Vargas incen-
tivou o consumo do leite através dos meios publicitários e, ainda, buscou 
melhorar o até então precaríssimo sistema de abastecimento do produto no 
Rio de Janeiro, que, na época, era a capital da República.

Brinkmann afirma que, entre os esforços do Estado Novo para melhorar 
o acesso da população ao leite, esteve a criação da Comissão Executiva do 
Leite (CEL), com a abertura de espaços de venda, como as chamadas leite-
rias. O pesquisador comenta que esses estabelecimentos eram bem diferen-
tes das antigas lojas de vendas de laticínios, que “funcionavam em lojas mal 
cuidadas em que se vendia todo tipo de alimentos e que, com frequência, 
nem mesmo dispunham de um simples refrigerador com gelo”.57 As leiterias, 
ao contrário, representavam um modelo moderno, higiênico e limpo para a 
comercialização do leite e de seus produtos na cidade do Rio de Janeiro. Se-
guindo um padrão – todas com pisos e paredes de azulejos, com geladeiras 
e balcões elétricos e funcionários uniformizados –, mantinham uma aura 
de limpeza e frescor. 

Esses estabelecimentos, todavia, não atendiam à maioria da população, 
pois havia poucas unidades, e essas estavam localizadas apenas no centro 
da cidade e em bairros mais ricos.58 Dessa forma, o consumo do leite com 
o perfil luxuoso resultava numa política desigual, realçando as diferenças 
sociais e demonstrando o lugar de status associado ao consumo de leite 
fresco e de qualidade.

Mas, para uma parcela da população, a política de estímulo ao aumento 
do consumo de leite e seus derivados tornou esses produtos valorizados 
e, daí, difundidos, principalmente pela ideia de saúde combinada ao seu 
consumo diário. Logo, a introdução do leite enlatado ou do leite condensa-
do enlatado veio a se beneficiar dessas novas práticas e ideologias. Neste 
âmbito, seria preciso explicar, como faremos no próximo subitem, que a 
invenção de uma cultura para o consumo do leite teve como pano de fundo 
a introdução de medidas sanitárias e de uma política higienista no Brasil. 

Voltada para as mulheres brancas e de maior poder aquisitivo, essas 
políticas facilitaram a difusão cultural do leite condensado industrializado 
na esfera da intimidade, pois o produto foi usado na amamentação e na 
alimentação infantil. Seria quase irônico observar que o leite condensado 
industrializado se assumiu nos trópicos com um papel próximo às maids 
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e nurses. Nesse sentido, o produto serviu ao propósito de introduzir a mo-
dernidade higiênica ao ambiente doméstico brasileiro: através dele, as mu-
lheres, objeto das práticas patriarcais, parecem ter sido reduzidas a uma 
extrema alteridade, na medida em que a tal mulher-moça da lata passa a 
substituir mulheres reais num regime de horrores como foi a escravidão. 
Esse tema difícil e pesado é objeto da nossa digressão a seguir. 

O USO DO LEITE CONDENSADO INDUSTRIALIZADO  
NA AMAMENTAÇÃO

No Brasil, como sabemos, o uso do leite condensado permaneceu indicado 
para os bebês até meados dos anos 1950. Entre as razões para que essa 
indicação tivesse durado tanto tempo está a manutenção da exploração do 
trabalho escravo. Sua continuidade, ao longo do século XIX, é também uma 
marca da conformação brasileira tardia a algumas ideologias da moderni-
dade, como foi o higienismo.

Baseado em práticas de intervenção médico-estatais, que surgiram na 
Europa no século XVIII e como resultado da Revolução Industrial, prota-
gonizada pela Grã-Bretanha, o higienismo constituiu-se por políticas que 
trataram de adequar a sociedade aos novos modos de produção industriais 
e à nascente ordem social e econômica capitalista. Para entender a im-
portância dessas práticas, é preciso ter em mente que a industrialização 
arruinou as formas de vida no campo e processou um êxodo rural nunca 
visto para as cidades. Nestas, as multidões passavam a demandar uma pro-
dução maior de alimentos, moradias, projetos de expansão para os meios de 
transporte, espaços públicos, a necessidade de gerir água e energia. Nelas 
também emergiram problemas sanitários e doenças complexas, demandan-
do soluções que tiveram como base o cientificismo e a tentativa de raciona-
lização das vidas. Mas o higienismo, para além de regular os movimentos e 
a infraestrutura das cidades – sua arquitetura, sistemas de coletas, medidas 
sanitárias e outros –, constituiu-se também por princípios pedagógicos, in-
cluindo a ideia de educar a moral e as condutas dos seus habitantes. Neste 
domínio, especialmente as mulheres foram objetos de controle do higienismo, 
em grande medida afastando-as da vida pública enfatizando o amor materno 
e o cuidado com os filhos.

Como destaca Michelle Perrot, o interesse pelas crianças 
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[…] atrai a atenção dos legisladores, médicos e moralistas […]. O bebê, 
que até os anos 1860-1880 era chamado, à inglesa, de baby, emerge 
muito mais lentamente dos cueiros do Menino Jesus, mesmo tendo as 
classes dominantes descoberto o seio materno no século XVIII. Sob 
este aspecto, o século XIX é paradoxal: o uso de amas de leite atinge 
o ápice, e o abandono dos filhos quebra recordes. No entanto, no final 
do século surge uma nova ciência: a puericultura.59

Perrot nos mostra um período de transição dos exercícios da maternida-
de, no qual convivem, na Europa do século XIX, as antigas formas de ama-
mentar com o auxílio de amas de leite e as novas maneiras, determinadas 
pelo higienismo, quando as próprias mães passam a ser responsáveis por 
amamentar e cuidar dos seus bebês. Consoante Perrot,60 “no final do sécu-
lo XIX, toda boa mãe se ocupa efetivamente de seu bebê, que agora é um 
autêntico personagem, cumulado de apelidos carinhosos”. Ainda segundo a 
historiadora, “em todos os meios sociais, a primeira infância é um assunto 
feminino e feminilizado: os meninos e as meninas usam camisolões e cabe-
los compridos até os três ou quatro anos de idade, […] brincando nas saias 
da mãe ou de uma empregada”.61 Na Europa, as empregadas são mulheres 
brancas e empobrecidas, oriundas do meio rural, como vimos anteriormen-
te a propósito da figura da leiteira. 

No Brasil, no entanto, teremos uma configuração social distinta, tendo em 
vista o escravismo que perdurou até o final do século XIX. Desde o período co-
lonial, marcado pela ambientação sociocultural, econômica e política das ca-
sas grandes, foram as mulheres negras a cuidar das crianças brancas. Mesmo 
no período de transição à construção das cidades e ao modo de vida urbano 
no estilo europeu, que ocorre no século XIX, as mulheres negras continuavam 
a amamentar os filhos dos brancos e ricos. Neste caso, as práticas higienistas 
no Brasil foram pautadas pela discriminação não somente de classes sociais 
ou dos ambientes, mas também das raciais. Visto que os escravos negros par-
ticipavam ativamente da vida privada na família colonial, quando ocorre o 
higienismo “tardio”, acrescentou-se a este processo a tentativa de se criarem 
argumentos, como explicou o psicanalista Jurandir Freire Costa62 em Ordem 
médica e norma familiar, para o afastamento das mulheres negras do convívio 
familiar dos brancos, incluindo a sua utilização como amas de leite. 

De acordo com Costa, “a medicina social percebia que a urbanização 
forçava a mudança da família e que o Estado, apoiando a expansão da saú-
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de pública, lhe havia creditado certa confiança […]”.63 Aos médicos coube 
a intervenção da casa respondendo “a objetivos explícitos”, conforme disse 
Costa, “dos quais o mais importante era a proteção das mulheres e das 
crianças”,64 porém admitindo-se neste ambiente a escravidão. Então, coube 
ao médico, de acordo com Costa, “inverter o valor do escravo. De ‘animal’ 
útil ao patrimônio e à propriedade, ele tornou-se ‘animal’ nocivo à saúde”.65

Essa afirmação crua e chocante parece nos levar para um mundo cujos 
valores e ações estariam muito distantes de uma breve história do leite 
condensado, porém, nos pareceu ser importante e necessário enfrentar 
essas práticas de violência longamente invisibilizadas, pois a partir delas 
podemos compreender melhor o passado e as alianças que as empresas 
capitalistas se propuseram a realizar para impor os seus produtos aos con-
sumidores. Uma face obscura do capitalismo, que no Brasil cresceu sob o 
alicerce da escravidão, foi a de conformar comunidades e povos inteiros ao 
lugar de subserviência, naturalizando as injustiças sociais imprimidas nas 
vidas dessas pessoas. No processo de exploração colonial, a representação 
dos não europeus foi marcada pelas insígnias do primitivismo e exotismo. 
Entre os materiais que consultamos sobre esse assunto, encontramos a tese 
de Marina Cavalcante Vieira,66 intitulada Figurações primitivistas: trânsitos 
do exótico entre museus, cinemas e zoológicos humanos, de 2019. Nessa in-
vestigação, a socióloga relata práticas da antropologia eurocentrizada do 
século XIX, quando os povos considerados diferentes dos europeus – árabes, 
negros, indígenas e orientais – foram expostos à vista das multidões em 
zoológicos humanos. Naiara Galarraga Gortázar,67 que analisa a pesquisa 
de Vieira num artigo para o jornal El País, nos lembra que

[…] as capitais europeias realizavam grandes exposições de pesso-
as vivas, apresentadas como exóticos selvagens. Uma das principais 
atrações da Exposição Universal de Paris em 1889 foi o Village Nè-
gre, que reuniu cerca de 400 nativos vindos das colônias para o co-
ração da modernidade. […] Além de serem usados para a pesquisa 
e o entretenimento, serviam para fortalecer e popularizar as teorias 
racistas. Essas exposições “tiveram um papel muito relevante na dis-
seminação do racismo, apesar do fato de hoje termos esquecido em 
boa medida esses eventos, como se não fizessem parte do nosso pas-
sado cultural e científico não tão remoto.68
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Com esse comentário, Gortázar se refere ao fato de que esses zoológi-
cos humanos foram “sepultados numa espécie de amnésia coletiva”, noção 
que para nós expressou com bastante força o fato de termos descoberto que 
há pouco menos de um século o comércio de amas de leite fazia parte da 
seção de classificados nos jornais vendidos nas ruas e cotidianamente na 
cidade do Rio de Janeiro. Deparamo-nos com essa realidade quando bus-
camos indícios acerca da medicina higiênica na coleção História da Vida 
Privada no Brasil,69 organizada pelo historiador Luiz Felipe de Alencastro. 
Na coletânea, cujo segundo volume trata do século XIX, vimos em sua 
imagem de capa a impressionante fotografia (Figura 5) feita em 1860 por 
João Ferreira Villela, por meio da qual retrata a ama de leite Mônica e o 
menino Augusto Gomes.

Figura 5. Ama escrava e menino Augusto Gomes, Recife (c. 1860)

Fonte: Acervo digital da NYU, foto de João Ferreira Villela
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Nas palavras de Alencastro,

[…] O menino veio com a sua mucama, enfeitada com a roupa chi-
que, o colar e o broche emprestados pelos pais dele. […] Talvez por 
sugestão do fotógrafo, talvez porque tivesse ficado cansado na ex-
pectativa da foto, o menino inclinou-se e apoiou-se na ama. Segurou-

-a com as duas mãozinhas. Conhecia bem o cheiro dela, sua pele, seu 
calor. […]

A imagem de uma união paradoxal, mas admitida. Uma união 
fundada no amor presente e na violência pregressa. Na violência que 
fendeu a alma escrava, abrindo espaço afetivo que está sendo inva-
dido pelo filho de seu senhor. Quase todo o Brasil cabe nessa foto.70

Como nos diz o historiador, a imagem, uma expressão de extrema 
violência a ecoar ainda hoje, desvela a brutalidade das relações sociais 
brasileiras. Atualmente o tema é objeto de uma nova reflexão feminis-
ta e racial, que nos ajuda a elaborar parte dessa violência. No contexto 
brasileiro, podemos tomar como referência de tal reflexão o conceito de 
imagem de controle,71 estudado pela socióloga brasileira Winnie Bueno.72

De acordo com Bueno, as Imagens de Controle dizem respeito 

[à] dimensão ideológica do racismo e do sexismo compreendidos 
de forma simultânea e interconectada. São utilizadas pelos grupos 
dominantes com o intuito de perpetuar padrões de violência e do-
minação que historicamente são constituídos para que permane-
çam no poder.73

Segundo Bueno, “as imagens de controle aplicadas às mulheres negras 
são baseadas centralmente em estereótipos articulados a partir das cate-
gorias de raça e sexualidade […]”.74 Dentre esses, a socióloga destaca um 
exemplo de imagem de controle bastante presente no cotidiano estaduni-
dense, que é a figura da mammy. “A mammy é a trabalhadora doméstica, 
escravizada ou liberta, obediente e fiel à família branca à qual serve com 
amor e zelo”.75 E ressalta que essa figura “é articulada desde o início do sé-
culo XIX, como uma forma de ocultar as violências incutidas na exploração 
do trabalho de mulheres negras escravizadas”.76 Essa imagem possibilitou 
que os senhores de escravos controlassem essas mulheres por meio do dis-
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curso paternalista, onde se buscava criar “relações de afeto e cuidado”.77 
Contudo, na conjuntura sociocultural brasileira, podemos fazer menção às 
mulheres cujas referências à sexualidade são retiradas. Essas mulheres são 
muito comumente posicionadas numa espécie de parentela para com os 
seus patrões e patroas, sendo nomeadas por “tias”. Um exemplo dessa posi-
ção é o da personagem Tia Nastácia, criada pelo escritor Monteiro Lobato 
para o Sítio do Pica-Pau Amarelo, em 1920. Esses lugares e imagens servi-
ram para atenuar a violência e levar ao esquecimento a experiência radical 
e degradante das mulheres cativas ou mesmo libertas, negras e mais tarde 
brancas,78 que foram usadas para os trabalhos domésticos e, mais radical-
mente, como é o objeto de nossa atenção, como amas de leite. 

As amas de leite são mulheres cujas imagens de controle as destituíram 
de qualquer subjetividade; eram coisas, não uma pessoa. O semblante do de-
serto em torno dessas vidas está documentado em centenas de anúncios nas 
seções dos classificados nos jornais do Rio de Janeiro. Eram assim que essas 
pessoas eram referidas:

ALUGA SE uma escrava para ama de leite, por lhe ter morrido a filha: 
tem 16 annos de idade, e o leite é de 6 mezes, sendo do primeiro 
parto; trata-se no largo do machado n. 23 A.79

ALUGA-SE uma moça branca portugueza, para ama de leite do primei-
ro parto, tem dez dias, é muito carinhosa; na rua do Lavradio n. 100.80

Esses registros representam menos de 1% do total de anúncios que en-
contramos no Jornal do Commercio do Rio de Janeiro,81 acessado por meio 
da plataforma on-line da BNDigital.82 Nessa pesquisa, procurando pelas 
palavras-chave “ama de leite”, encontramos mais de 26 mil ocorrências.83 
Isso significa que, durante os anos de 1827 a 1909, contabilizando 82 anos, 
considerava-se aceitável que as mulheres negras e pobres, depois as brancas, 
fossem comercializadas para que alimentassem bebês alheios. Alencastro84 
comenta que, “como na Europa e América do Norte, o recurso às amas de 
leite parecia ser bastante comum no Império”. Ainda segundo esse histo-
riador, “o hábito do aleitamento materno seguia a escala inversa da renda 
familiar”.85 Nessa, as mulheres de classe social mais alta raramente ama-
mentavam seus filhos, no entanto, a prática não era exclusiva aos ricos. 
Alencastro mostrou que até mesmo as mães de menor poder aquisitivo man-
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tinham as amas de leite para nutrir seus filhos. Como vimos, nos primór-
dios do higienismo, também as amas de leite eram uma realidade na Euro-
pa. Mas, no processo de engenharia social, representado pelo higienismo, 
as amas de leite se tornaram signos do atraso e passaram a ser indesejadas.

No Brasil, este “comércio” tenebroso permaneceu até a primeira metade 
do século XX. Nesse contexto, observamos que as amas de leite negras vão 
sendo substituídas por mulheres brancas.86 Essa mudança teria como base 
uma mentalidade impulsionada, inclusive, por políticas voltadas ao bran-
queamento da população, pelas quais seguem, desde os séculos XIX e XX, a 
enfatizar o racismo publicamente como política de Estado. 

O racismo e a vilanização das amas de leite negras também foram, na 
realidade do higienismo brasileiro, males que acabaram por impor a ama-
mentação infantil como uma prática intimista da qual participariam so-
mente os membros da família biológica. 

No horizonte dos acontecimentos, o advento da alimentação industrial 
igualmente conferiu uma reviravolta, qual seja: a utilização de leite indus-
trializado e a substituição do aleitamento materno por sucedâneos como o 
leite condensado industrializado, produto que passa a figurar no universo 
de alimentação infantil, sendo este produto usado como um substituto do 
leite, bem como das amas de leite.

Valendo-se dos lugares esvaziados no contexto do higienismo à brasilei-
ra, a indústria alimentícia produtora do leite condensado industrializado 
aproveitou-se para ocupá-los, oferecendo-se como uma panaceia; um dis-
positivo médico-industrial acessível à nova intimidade. É isso que mostram 
as propagandas que aconselhavam o seu uso como uma “fonte segura”, que 
concorria com o comércio de leite humano (Figura 6).

Na imagem observamos uma prova dessa espécie de publicidade. Com 
ela tomamos ciência do escopo das práticas sexistas, racistas e de explo-
ração humanas, enfeixadas também pelas empresas e suas mercadorias. 
Mesmo que fundamentadas por mentalidades de época, as estratégias para 
que pudessem lucrar mais em meio a processos tão radicais de exploração, 
como foram os de dimensões psicológicas simbólicas e reais nos quais a in-
timidade e os corpos das mulheres foram objeto, devem permanentemente 
nos horrorizar para que nunca se repitam. 



Quem quer leite condensado? 175

Figura 6. Propaganda do leite condensado “Moça” publicado no Jornal do 

Commercio do Rio de Janeiro

Fonte: Arquivo JC/D.A Press87 

A PASSAGEM DO LEITE CONDENSADO DA ALIMENTAÇÃO IN-
FANTIL À MESA DE DOCES

Em um dia qualquer, como foi o 22 de janeiro de 1890, a Nestlé anunciava 
no Jornal do Commercio do Rio de Janeiro a seguinte peça: 

AMA DE LEITE. A melhor ama de leite é o leite Barbacena (grande 
premio da exposição de Pariz) até os 3 mezes; dessa idade em dian-
te dá-se a verdadeira farinha lactea Nestlé (rotulos portuguezes, 
medalha de ouro na mesma exposição); deposito especial, rua de 
S. Pedro n. 31 C.88

Prescrito por médicos, nutrólogos e pediatras da época e balizado pelo 
discurso higienista, o leite condensado era, como já sabemos, um produto 
aprovado para a alimentação de lactentes. De acordo com Débora Oliveira,89 
a principal indicação do seu uso para o aleitamento era a simples reconsti-
tuição em água no preparo de mamadeiras (Figura 7).
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Figura 7. Anglo-Swiss Condensed Milk

 Fonte: Boston Public Library (CC BY 2.0)

Como já observamos, essa fase chegou a um término pelo desenvolvi-
mento do próprio higienismo, promovendo a emergência da puericultura: 
uma ciência médica exclusiva para a primeira infância. Mas, nesta fase, o 
leite condensado já havia sedimentado um lugar no mercado de alimen-
tos industriais, e esses alimentos, numa escala internacional, também se 
estabeleciam amplamente via publicidade. Tal foi a moda dos alimentos 
industriais nos anos 1950 e 1960, que filmes como Toast: a história de uma 
criança com fome mostram uma sociedade que se constrói a partir deles, 
perfazendo uma correlação e o encaixe das mulheres no ambiente de um 
lar fabricado, enlatado, envolto por tecnologias e esses alimentos artificiais. 
A indústria da alimentação oferece centenas de exemplos acerca desse mo-
delo de mulheres em publicidades feitas para a televisão e demais suportes, 
como os outdoors e as próprias embalagens dispostas nos supermercados. 

Nesse período, aliás, o leite condensado necessitou galgar uma nova 
categoria alimentar na cultura culinária brasileira. Para tanto, como en-
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fatizou Oliveira,90 a empresa passou a desenvolver em seus rótulos ofertas 
de receitas, investiu em folhetos e cursos que eram ministrados por “culi-
naristas”, também publicou livros de receitas, tudo isso com o intuito de 
ensinar o seu público alvo, notadamente formado por mulheres, a usar o 
leite condensado como um ingrediente para fazer doces. Nesse novo espaço, 
o produto passa a ser um ingrediente-base a ser elaborado como parte de 
uma receita ou de um produto final. 

Vale sublinhar que nesse estágio a empresa realocou o produto em um 
novo lugar simbólico – a doçaria –, assim galgando outro degrau, bastante 
caro, aliás, à cultura alimentar brasileira. Assim o fez, utilizando-se da 
adaptação de receitas tradicionais, como nos recheios de bolos e na base 
dos manjares e das canjicas.

Neste estágio, o patrimônio alimentar da doçaria brasileira constituiu-
-se como um terreno profícuo a ser explorado pela multinacional. Para a 
empresa, tratou-se, mais uma vez, de se fazer valer de consumidores que 
pertenciam às elites e às classes médias, pois não era somente necessário 
saber ler para recriar as receitas, como também adquirir livros e maqui-
nários de cozinha associados à modernidade, que só eram acessíveis às 
famílias com maior renda.

Apesar disso, listamos os impactos positivos dessa nova posição do pro-
duto. Por exemplo, sabemos que a doçaria brasileira foi um campo por muito 
tempo reservado às receitas de família e segredos que não podiam ser revela-
dos. Portanto, a exposição de receitas pela indústria ajudou a democratizar 
o acesso aos doces e ampliou o seu repertório. Outro fator positivo seria o 
de oferecer alguma liberdade e praticidade às mulheres. Por liberdade, neste 
caso, consideramos a facilidade em fabricar itens alimentícios com rapidez, 
caso estivessem ocupadas e necessitando trabalhar fora de casa. Outro pon-
to importante é a produção de alimentos voltados ao prazer: as sobremesas 
foram por muito tempo luxos daqueles que tinham maior poder aquisitivo. 
No entanto, para que as classes populares pudessem ter acesso ao produto, 
foi necessária a oferta de similares mais baratos. Embora tenhamos men-
cionado o leite condensado produzido pela multinacional Nestlé em quase 
todo o capítulo, devemos lembrar que este não foi o único a se estabelecer 
neste comércio. 

Mais recentemente, sabe-se que, em 1975, a marca Mococa iniciou sua 
produção de leite condensado e, em seguida, foi a vez do Glória, iniciado 
em 1997. Já em 1999 surge a marca Itambé.91 Atualmente, no mercado na-



178 Gastronomia, cultura e memória

cional brasileiro, encontram-se variedades de marcas, além das já citadas, 
como Piracanjuba, Italac, Elegê, Parmalat e outras (os preços variam de 
R$ 3,50, os mais baratos, a R$ 6,50, os mais caros). Essa variedade apon-
ta na direção da popularização desse produto nos diferentes estratos de 
renda, bem como a sua valorização.

Por fim, é importante dizer que o produto desempenha um papel re-
levante em relação à confeitaria brasileira, sendo base de diversos doces 
representantes da cultura, tais como o brigadeiro, o pudim, o doce de leite 
e outros que foram e vêm sendo adaptados ao seu uso: mousse, baba de 
moça, beijinho, cocada, sorvete, quindim, pé de moleque, pavê etc. Essas 
são manifestações importantes que envolvem o produto e mobilizam os 
afetos, produzem memórias e fazem parte de nossa cultura doceira, onde o 
mais importante é a comensalidade. 

Integrando as festas infantis e as mais diversas comemorações, os doces 
feitos com o leite condensado industrializado passaram a evocar simbolo-
gias, tais como o carinho, o agrado e a hospitalidade, estando vinculados 
ao prazer e à qualidade de vida, e não à ideia restrita do alimentar-se 
como uma função biológica. Além disso, nos docinhos individualizados, em 
recheios e nas suas mais diversas aparições encontramos os traços de deli-
cadeza, suavidade, aconchego, acolhimento, características também atribu-
ídas ao feminino. Com isso, nos damos conta de que, na cultura da doçaria 
brasileira, a construção de novas tradições também é feita e refeita a partir 
da assimilação de produtos industrializados: esse é o caso especial do leite 
condensado no Brasil. Queremos preservá-lo em nossas comemorações e 
práticas da comensalidade!
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Açúcar e afetos
Obras transitórias

Martha Lacerda

O modo de pesquisa para meu fazer artístico são minhas vivências coti-
dianas, principalmente em coletivo. E é geralmente em volta da mesa e 
do alimento onde momentos efêmeros são coletados e traduzidos em ima-
gem. Assim, a pesquisa se mostra material e visualmente obra. O público 
tem papel ativo em muitos de meus processos e em diversas instalações 
a obra depende de sua interação. No lugar da contemplação, vivencia-se 
um acontecimento.

Dentro deste meu território demarcado, posso cultivar as sensações de 
prazer que dão sentido e aconchego ao dia a dia, valorizando seus rituais 
e afetos. A ideia de me colocar à disposição do olhar público é a necessi-
dade de compartilhar minha afetividade. É nesse viés de experimentação 
que apresento alguns dos meus trabalhos.
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INVENTÁRIO

1995
Amsterdã (Holanda) 
Impressão fotográfica
Coleção de objetos que representam memórias pessoais preservadas em for-
minhas de doce

BANQUETE

1995
Amsterdã (Holanda) 
Cabos de martelo, guardanapos e bordado
Instalação referente às pessoas importantes na minha vida até aquele mo-
mento, com seus nomes bordados e atributos em cada colher/face.
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HONEYTABLE

1996
Amsterdã (Holanda)
Mesa com utensílios modelados em cera de abelha e tampo preenchido 
com mel.
Itens utilizados diariamente no local em que vivi com outras quatro amigas 
durante minha graduação em Amsterdã. 
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SUIKERBED

1997
Amsterdã (Holanda)
Colcha de retalhos de saquinhos de açúcar e tapete de açúcar feito com estêncil.
Trabalho realizado a partir da coleção de saquinhos de açúcar de diversos 
encontros em cafés, restaurantes etc. vivenciados por mim e também doa-
dos por diversas pessoas de diferentes partes do mundo.

 

PASSADEIRA 

2004
São Paulo (Brasil)
Procedimento escultórico
Realizado com estêncil, um rendado de açúcar se forma na companhia das 
pessoas.
E para meu amor passar.
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MARIA

2003
São Paulo (Brasil)
Objetos impressos em cerâmica (muitos dos utilizados na obra Inventário) 
como selos destacáveis.
Peça doada para o evento Pratos com Arte, leilão em prol do Museu Lasar Segall.
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ENXOVAL

2004
São João da Boa Vista (Brasil)
Instalação Papel rendado e tapete de arroz.
Casa arquetípica: uma cama de casal, uma mesa e duas cadeiras.
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SALA DE ESTAR 3X4

2003
São Paulo (Brasil)
Blocos de rapadura formando padrão de assoalho.
O processo de realização da exposição Vizinhos na Galeria Vermelho contou 
com várias reuniões no segundo piso da galeria. Esta instalação ocupa este 
espaço dos encontros.
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CAMINHO DE MESA

2005
São Paulo (Brasil)
Instalação Galeria Sesc Paulista 
Padrão rendado de canela em pó

BORDADOS EFÊMEROS

2005
São Paulo (Brasil)
Procedimento escultórico
Casa de D. Yaya
Padrões desenhados com diversos tipos de temperos em pó. 
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BORDADOS EFÊMEROS

2005
São Paulo (Brasil)
Padrões desenhados com diversos tipos de temperos em pó nas mesas do 
Sesc Pompeia, na abertura da Mostra Sesc de Artes – Mediterrâneo. 
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CAMINHO DOCE (AMAI MICHI)

2008
São Paulo (Brasil)
Procedimento escultórico
Um caminho de açúcar polvilhado com motivos florais é executado enquanto 
uma noiva se veste e se maquia. Ao término de sua preparação, após três 
horas, ela caminha por essa passadeira de 7 metros, dissolvendo o padrão de 
açúcar desenhado.
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CIRANDA DE PAPEL

2009
São Paulo (Brasil)
Instalação
Segue texto do encarte da exposição

Ao apresentar a instalação artística Ciranda de Papel da artista plástica 
Martha Lacerda, dentro da programação da Festa Junina “Entre Redes e 
Rendas”, que traz em seu contexto as vilas de pescadores e rendeiras do 
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litoral brasileiro, o SESC SP oferece um paralelo entre a criação de renda 
artesanal e a criação contemporânea de Martha Lacerda.

Sendo a arte uma linguagem que propicia trabalhos interdisciplinares, 
temos aqui a manifestação e o restabelecimento da importância de obras 
contemporâneas com componente artesanal e que foram tanto tempo eclip-
sadas pelo conceitualismo.

Os papéis rendados utilizados pela artista que preenchem os fundos 
de copos, bandejas e outros são inventariados, através do desmonte e 
reinvenção destes mesmos em mil outros pedaços. Então reconstruídos, 
exploram intimidades guardadas de festas e eventos em uma cortina de 
11 metros, em um conjunto magnífico, desbravador de memórias afetivas 
fulminantes e portanto fugazes.

Assim como na arte popular, a presença da mão da artista centímetro 
por centímetro, recortando e remontando, temos aqui um ato de amor.
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LEVE FRAGRÂNCIA 

2005
Centro de São Paulo (Brasil)
Procedimento escultórico 
Trabalho realizado na ocasião das festas natalinas, onde padrões são esco-
lhidos e desenhados com temperos. Quando pronto, o desenho é embalado 
e entregue à pessoa que acompanhou o acontecimento. 
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